
De 8 kernbegrippen van Nutsbasisschool Teteringen: eigenaarschap 
 

Anders Gelijk Betekenisvol leren Eigenaarschap Educatief partnerschap 

Groene School Moreel Kompas Open Samenwerkend leren 

 
ABEEGMOS. Het is een mos soort die maar op één plek groeit, namelijk op Nutsbasisschool 
Teteringen. Eén E staat voor Eigenaarschap. Het is het derde woord wat we in onze nieuwsbrief 
behandelen. Alle documentatie is na publicatie in de Nieuwsbrief op onze website terug te vinden. 
 
EIGENAARSCHAP (reacties van ouders) 

- Verantwoordelijkheid 

- Eigen initiatief 

- Eigen leerproces 

- Sfeer in de groep/school 

- Sociaal emotioneel; zelf problemen oplossen, wel samen met anderen 

- Eigenaarschap van de wereld  Biologieplus 

- Gedeelde verantwoordelijkheid; iedereen draagt een steentje bij 

- Samen hetzelfde doel; klas, ouders, school 

- Zelfvertrouwen, maak het eigen 

- Hulp accepteren 

- Weten waar kracht en kansen zijn 

- Zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen 

- Eigenwaarde 

- Trots 

- Talenten benutten 

- Groei 

- Ruimte voor eigen initiatief en leerproces 

‘Sturen waar moet, loslaten waar kan, met onvoorwaardelijk vertrouwen’ 
 

Eigenaarschap is van belang in deze tijd. Met eigenaarschap krijg je de mogelijkheid om positief 
invloed uit te oefenen op jouw omgeving en het zo voor jezelf beter passend te maken. Het zorgt 
ervoor dat je voor jezelf op leert komen en zo het uiterste uit jezelf haalt, met respect voor jouw 
omgeving. Het is aan onze school om ruimte te bieden aan kinderen en zo eigenaarschap te laten 
ontplooien.  
Eigenaarschap klinkt simpel maar verdient, omdat het een breed begrip is, een duidelijke uitleg. 
Het maken van afspraken en deze nakomen, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het 
leveren van een bijdrage aan jouw team/klas/school zijn hier onderdelen van. Het groeit onder meer 
door aandacht te geven aan de volgende acht factoren: 

 Eigen verantwoordelijkheid; 
 Onderling/wederzijds vertrouwen geven en krijgen;  
 Zelfvertrouwen; 
 Oplossingsgerichtheid;  
 Pro-activiteit; 
 Rolduidelijkheid in de groep, in het team of in school; 
 Mate van betrokkenheid bij een activiteit of in de groep; 
 Ontplooiingsmogelijkheid, de mogelijkheid om te groeien op verschillende gebieden. 

Door onze leerlingen te betrekken in de lessen en hen te vragen om zelf met oplossingen te komen 
geven we hen ‘eigenaarschap’.  



We stimuleren dat met de onderstaande vragen of opmerkingen. En die vragen kun je natuurlijk heel 
goed ook thuis stellen. 

 

Hoe kun je dit oplossen? 
     Volgens mij kan jij dit heel goed zelf. 
   

Wat betekent jij voor jouw klas?  Wat denk jij? 
 
Wat het je (van me) nodig? 

Wat begrijp je niet? 

 Wat is jouw rol in deze opdracht? 
         Wat is jouw talent? 
    Hoe ziet jullie plan eruit? 
        Waar ben je goed in? 
Ben jij ook trots op jezelf? 


