JE BENT WELKOM IN HET OPENBAAR ONDERWIJS

Openbaar onderwijs staat voor onderwijs dat voor ieder kind toegankelijk is en dat zoveel
mogelijk leerlingen, met aandacht voor hun verschillen, optimale ontwikkelingsmogelijkheden
biedt. Op een openbare school geldt voor iedereen: kind, ouder en teamlid zijn welkom, ongeacht
zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert
kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief
aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor
één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht en biedt ruimte.
Om te laten zien hoe waardevol het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is, wordt van
18 t/m 22 maart landelijk de School!Week georganiseerd.

Het motto voor deze campagne week is “Ik ben welkom!”.
Doel is om samen met zoveel mogelijk openbare scholen en besturen te laten zien dat we trots zijn
op het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarom deze informatie!!

De Omnibus is de openbare basisschool in Baarlo die de
uitgangspunten van het openbaar onderwijs onderschrijft en in
praktijk probeert te brengen. Wij zijn een ontmoetingsplek voor
kinderen, ouders en personeel met respect voor ieders achtergrond
en ieders mogelijkheden. Als openbare school dragen we actief bij
aan een vreedzame samenleving, waar ruimte is voor die
verschillen. Deze worden niet gedoogd maar zijn juist gewenst, zij bieden mogelijkheden tot
verrijking. Dus maken we kennis met ideeën en gebruiken van elkaar om er dan met begrip,
respect en tolerantie mee om te kunnen gaan. Voor de kinderen als voorbereiding op hun latere
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deelname aan de samenleving, waarin zij zich zelf moeten kunnen redden, met en tussen andere
mensen. Vandaar de leus van het openbaar onderwijs: Niet apart maar samen.
Zo leren kinderen en volwassenen van en met elkaar, met respect voor elkaars identiteit.
Al die kinderen, ouders en leerkrachten zorgen er voor dat onze school een levendige, kleurrijke
school is. Daarmee is de Samensprong de samenleving in het klein en geeft zo invulling aan het
begrip actief burgerschap.
Stichting Akkoord!
De Omnibus wordt bestuurd door stichting Akkoord! Primair openbaar. De dagelijkse leiding
valt onder Peter Adriaans, algemeen directeur. Stichting Akkoord! is een stichting voor openbaar
primair onderwijs voor negen basisscholen. In totaal verzorgen zo’n 220 personeelsleden
onderwijs voor 2400 kinderen in Blerick, Tegelen en
Venlo-Zuid (gemeente Venlo), Grubbenvorst en Sevenum
(gemeente Horst aan de Maas), Reuver (gemeente Beesel)
en Baarlo (gemeente Peel en Maas).
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Wylrehofweg 11,
5912 PM Venlo, Postbus 680, 5900 AR Venlo, 077-3210002, www@akkoord-po.nl

KERNWAARDEN
Het openbaar onderwijs kent meerdere kernwaarden. We laten je graag met
een aantal er van kennismaken . . .

1. Iedereen welkom
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst,
geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de
openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en
hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen
de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de
sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op een school leren kinderen veel: rekenen, lezen, schrijven, sporten, knutselen en nog veel meer.
Op de openbare school leren kinderen daarnaast vooral ook om van jongs af aan respect te
hebben voor elkaars mening of overtuiging. Gesprekken vinden plaats op basis van
gelijkwaardigheid
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schoolbestuurders – om kritisch naar onszelf en anderen te kijken. Zonder de ander van het eigen
gelijk te willen overtuigen. Op de openbare school heeft elk kind, iedere leerkracht en elke ouder
recht van spreken. Iedereen doet er toe.

2. Wederzijds respect
De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect
voor levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeelsleden. Daarbij wordt van
leerkrachten verwacht om de eigen levensovertuiging terughoudend uit te dragen. Het betekent
overigens niet dat alle ideeën getolereerd hoeven te worden. Er wordt hierbij uitgegaan van
respect binnen de kaders van de Nederlandse samenleving.

3. Waarden en normen
De openbare school besteedt actief aandacht aan
uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en
maatschappelijke waarden. Daarnaast is er ook expliciet
aandacht voor de democratische rechtstaat. Het openbaar
onderwijs gaat uit van de beginselen van de democratische
rechtstaat zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en
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internationale verdragen.

4. Van en voor de samenleving
Een openbare school is van en voor de samenleving. Dit betekent dat ouders, leerlingen en
personeelsleden actief worden betrokken bij besluitvorming. Openbaar onderwijs wordt vanuit
overheidswege gegeven.

5. Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte en gelegenheid voor het geven en
volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of
godsdienstonderwijs. De invulling van dit onderwijs ligt niet onder de
verantwoordelijkheid van de school, maar bij externen zoals een
kerkgenootschap of andere instellingen met een levensbeschouwelijke
grondslag. Het aanbieden van godsdienst- of vormingsonderwijs laat
respect voor elkaar zien: er wordt ruimte geboden voor levensbeschouwelijk onderwijs in de
eigen richting. Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook
een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de
ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en
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maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot
het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als
vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.

Dus . . . NIET APART MAAR SAMEN!
De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt,
draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs
leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en
economische achtergronden.
De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van
gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk,
maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert
kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen
leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat
anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen
door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze
cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er
toe.
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