
 
 

 

 

 

Interview met twee leerlingen van groep 8 
 

1. Weet jij wat het betekent om op een openbare school te zitten? 

Dat iedereen met een ander geloof op deze school mag komen. 

 

2. Wat merk je van wederzijds respect in de school? 

Beide meisjes vinden dat er goed met elkaar wordt omgegaan. Ze merken niets van gemene 

dingen en ook niets van discriminatie.  

 

3. Hoe vind jij dat er wordt omgegaan met pesten op school? 

De meisjes merken weinig van pesten. Ze worden niet gepest en ze pesten zelf ook niet. Op school 

wordt daar goed aan gewerkt met het programma de Vreedzame school. 

 

4. Merk je er iets van dat iedereen welkom is op school? 

Dit jaar hebben we een nieuwe jongen in de klas gekregen. Hij voelt zich thuis in de groep en heeft 

veel vriendjes gekregen. Hij voelt zich welkom. 

 

Interview met een ouder:  

1 Is er een speciale reden waarom jullie voor het openbaar onderwijs hebben gekozen? 

Wij zijn allebei niet gelovig, dus om die reden hebben we niet voor katholiek of christelijk onderwijs 

gekozen. We willen graag dat onze kinderen opgroeien met andere kinderen met verschillende 

levensovertuigingen. 

2 Wat merk je ervan dat je kinderen op een openbare school zitten? 

We merken dat iedere leerling welkom is. In de praktijk is het wel een witte school, maar dat komt 

uiteraard ook door de populatie in Castricum. Daarnaast merken we dat de leerkrachten zeer 

terughoudend zijn in het uitdragen van hun eigen levensbeschouwing. Dat mag ook niet ter zake 

doende zijn.  

3 Waar staat openbaar onderwijs in jouw ogen voor? 

Dat de kinderen (ook) op school geleerd worden, dat ieder mens met respect behandeld dient te 

worden, ongeacht achtergrond, geloofsovertuiging ed.  Waarden en normen vind ik erg belangrijk. 

Hoe ga je met elkaar om.  

4 Kun je je vinden in de kernwaarden van het openbaar onderwijs, te weten; 

●Iedereen is welkom  

●Iedereen is benoembaar 

●Er is wederzijds respect 

●Er is gelegenheid voor onderwijs in levensbeschouwing en godsdienst 

●Er is aandacht voor uiteenlopende waarden en normen 

●De school is van, en voor de samenleving 

Ik vind deze kernwaarden zeer belangrijk. Mij is niet helemaal duidelijk wat de school doet met de 

kernwaarde Er is gelegenheid voor onderwijs in levensbeschouwing en godsdienst.  

Ik hoor mijn kinderen nooit over een ander geloof praten dan over het christelijke. Over kerstmis 

hoor ik de kinderen wel, maar bv niet over het Suikerfeest. Ik weet niet waarom dit zo is.  
 


