Wij hebben
wat te
vertellen!
Identiteitsnotitie VPCBO Ichthus Huizen

Spreuken 3:3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.

In het kort
Vanuit de christelijke identiteit hebben wij iets te vertellen.

Wij omarmen diversiteit. Dat betekent dat wij op een open

Wij beseffen dat wij iets moois te bieden hebben dat ons on-

en respectvolle manier met ieders identiteit willen omgaan.

derwijs kleurt: de boodschap dat God van mensen houdt en

Alle kinderen zijn welkom bij Ichthus. Van leerlingen en ou-

ons opzoekt! Ieder kind zien wij als uniek schepsel van God.

ders verwachten we dat ze de christelijke identiteit respecteren.

De Bijbel is onze inspiratiebron, en wij streven een inclusieve

Onze identiteit is nooit ‘af’. Wij blijven zoeken naar manieren

levenshouding na. Wij geloven in God als Schepper en in

waarop wij vorm kunnen geven aan onze christelijke identi-

Jezus, zijn Zoon, die naar de wereld is gekomen om het weer

teit. Dat zoeken zal ons in beweging houden, verenigen en

goed te maken tussen ons (de mensen) en God. Ons geloof

inspireren.

leert ons om in vertrouwen, vrijheid en liefde met elkaar te

Daarmee willen wij dienstbaar zijn aan de ontwikkeling en

leven en te leren. Dat wordt zichtbaar in de manier waarop

vorming van kinderen op de scholen van Ichthus.

wij omgaan met elkaar, in de organisatiecultuur en in het
gehele curriculum van de school. Het wordt concreet in het
vertellen van verhalen, in het samen vieren en zingen en in
de manier waarop wij ons voor de medemens en de maatschappij inzetten.
Elke school van Ichthus vormt een gemeenschap waarin kinderen worden gezien en gewaardeerd. Binnen die gemeenschap leren ze zichzelf kennen als persoon, als medemens
en als iemand die zich ontwikkelt.
In een samenleving die blijft veranderen zien wij het als
onze maatschappelijke opdracht om de kinderen te leren op
een goede manier samen te leven. Wij vinden dat de boodschap van liefde en de christelijke waarden en normen een
grote meerwaarde hebben voor ons samen-leven en voor
onze omgang met de wereld om ons heen. Wij verbinden
deze waarden en normen aan onze pedagogische opdracht.
Wij zien de schoolteams als identiteitsdragers. De wijze
waarop zij invulling geeft aan de identiteit laten wij voor
een groot deel aan de school zelf over. Wel worden in de
identiteitsnotitie enkele richtinggevende uitspraken gedaan
waaraan de schoolteams hun eigen invulling geven.
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1. Inleiding: beelden en woorden
Een afbeelding van een vis, wat zegt die? Ichthus (ἰχθύς,
vis) is een Oudgrieks woord dat in het christendom een
symbolische waarde heeft gekregen. In de letters van dit
woord zagen de vroege christenen de kern van de Bijbelse
boodschap. Het is voor christenen een belangrijke afkorting.
Iedere letter van ἰχθύς staat voor een woord. Die woorden
tezamen vormen de zin: Jezus Christus, Gods Zoon, (en/de)
Redder.
Het logo van onze vereniging is een plaatje van een school
vissen met verschillende kleuren. Dat laat zien dat wij een
schoolvereniging zijn waar kinderen richting en ruimte krijgen om samen het leven te leren. Waar de verschillende
scholen richting en ruimte ervaren om ‘met elkaar op te
zwemmen.’ Als scholen samen de naam ‘Ichthus’ dragen,
roept dat vragen op: Waar staat Ichthus voor, wat zegt die
naam over wat wij leerlingen willen meegeven, wat wij te
vertellen hebben?
Voor u ligt het identiteitsdocument van Ichthus, Vereniging
voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Huizen. Dit document komt voort uit een bijzonder proces dat Ichthus in
het jaar 2020-2021 heeft doorlopen. Met alle geledingen is
besproken hoe de identiteit van Ichthus wordt beleefd en
vormgegeven: van de Raad van Toezicht tot aan alle schoolteams, in het directeurenoverleg en met de identiteitscommissies, door middel van een ouderenquête en met een
divers samengestelde klankbordgroep. Allen hebben deelgenomen aan het gesprek over de identiteit van Ichthus.
Wij hebben vanuit de kern opnieuw geformuleerd waar het
ons in het christelijk onderwijs om te doen is. Maatschappelijke veranderingen en vragen die een antwoord verlangen,
spelen hierbij een rol.
Identiteit raakt het hart van mensen. Het is daarmee iets
kostbaars en kan tegelijk ook gevoelig liggen. Door de tijd te
nemen voor het proces en het breed op te pakken, hebben
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we geprobeerd recht te doen aan de wortels en de doelstelling van Ichthus, aan de pedagogische en onderwijskundige
professionaliteit van de leerkrachten en directeuren en aan
de diversiteit aan gezichtspunten die er binnen Ichthus is.
En daarmee aan het hart van waar het ons om te doen is.
Dit identiteitsdocument is als volgt opgebouwd. Het begint
met de aanleiding en achtergrond van dit traject, waarin
diverse ontwikkelingen en dilemma’s om een positiebepaling vragen. Vervolgens geeft het antwoord op de centrale
vraag: waar gaat het ons om en wat is de bron waaruit wij
putten?
Van daaruit wordt beschreven wat dat vraagt van het pedagogisch klimaat en van de organisatie om deze missie
te kunnen vormgeven. Ten slotte gaat het in op een aantal
zaken die concreet richting geven aan wat er op de scholen
gebeurt en welke ruimte er juist op grond hiervan is.

2. Aanleiding en achtergrond
De Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

sfeer of de keuze van bekenden. Daarnaast is er een nij-

‘Ichthus’ (VPCBO) te Huizen is in 2001 opgericht, met als

pend lerarentekort, waardoor het moeilijker wordt om

doel: ‘Het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de

passend personeel aan te trekken.

toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk basisonderwijs in Huizen.’

•

Dit alles gebeurt in een veranderende wereld, die steeds

VPCBO Ichthus verenigt vijf basisscholen, die historisch ge-

groter lijkt te worden. Via tv en social media komt de

zien enigszins verschillende wortels en tradities hebben.

wereld dichterbij. De veelheid aan maatschappelijke

Destijds is gekozen voor identiteitscommissies voor de vijf

veranderingen maakt burgerschap des te belangrijker,

verschillende scholen om de eigenheid recht te doen en te

waarbij thema’s als diversiteit van culturen, godsdien-

waarborgen.

sten en seksuele geaardheid, discriminatie en het kli-

In 2007 is er na een zorgvuldig proces een identiteitsdocu-

maatvraagstuk en het verzorgen en onderhouden van

ment vastgesteld. Daarin werd al aangeven dat er maat-

de aarde nadrukkelijk om aandacht vragen.

schappelijk gezien veel verandert. Anno 2021 zien wij de
maatschappelijke veranderingen zo mogelijk nog duidelijker:

•

Er zijn hierdoor natuurlijk ook veranderingen in de
leefwereld van leerlingen. Kinderen zijn meer visueel

•

Er zijn veranderingen wat betreft kerkelijkheid van

ingesteld en zien snelle beelden via diverse media en

kinderen, hun ouders en leerkrachten. Het automatisme

games. Er zijn allerlei voorbeeldfiguren die als influencer

van het christelijk geloof is er niet meer.

een rol spelen in het leven van kinderen. Opvoedkundige taken verschuiven meer naar de school. Basisbe-

•

Er zijn ook veranderingen binnen de kerken en in de

hoeftes als veiligheid, aanvaarding en zelfvertrouwen

wijze van geloven. Naast die verminderde kerkelijkheid

zijn voor leerlingen soms niet vanzelfsprekend, als ge-

gaat het eerder om een ‘oecumene van het hart’ en

volg van diverse sociale omstandigheden als het moe-

beleven mensen hun geloof ook vaak zonder deel uit

ten meemaken van een scheiding of vluchten uit een

te maken van een kerkgenootschap. Geloven is daarbij

oorlogsgebied.

bovendien minder eenduidig en overzichtelijk geworden.
Het verschuift van een gerichtheid op Bijbelkennis, op

•

•

Binnen het onderwijs treden er ook verschuivingen op.

feitelijkheid van verhalen en op weten en belijden, in

Zo is er meer nadruk gekomen op de persoonsvorming

de richting van ervaring en gevoel. Ook krijgen het

van het kind, waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid

handelen en de levenshouding van mensen meer

van belang zijn. Er is meer aandacht voor de autonomie

nadruk. Dat komt terug in het spreken over normen

van de leerling, en het onderwijs is minder leerkracht-

en waarden.

gestuurd.

Er is een veranderende markt, en daarmee een
veranderende concurrentiepositie van de scholen.
Ouders kiezen lang niet altijd meer primair voor de
levensbeschouwelijke identiteit. Vaak wordt een school
gekozen op grond van de nabijheid, een bepaald onderwijsconcept, de aantrekkelijkheid van het gebouw, de
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Om goed te kunnen omgaan met deze ontwikkelingen is
het goed om opnieuw tot de kern te komen en te formuleren waar Ichthus voor staat en wil gaan. Daarmee geven
wij woorden aan de titel “Wij hebben wat te vertellen!”

3. Waar het ons om gaat
In deze notitie zijn diverse citaten ter illustratie toegevoegd.
Deze zijn afkomstig uit de gesprekken met de teams, de
MR-leden, de IC-leden, en uit de ouderenquête.

Deze diversiteit waarderen wij positief, en wij denken
inclusief. Wij bieden ruimte voor verschillende stemmen en brengen die actief met elkaar in gesprek. De

Wat willen wij leerlingen graag meegeven? Wat drijft ons
en van waaruit willen wij werken? Wat betekent het om
een christelijke onderwijsorganisatie te zijn? Op deze vragen gaan wij hier in.
In de statuten van Ichthus en in het strategisch beleidsplan is daar al het een en ander over gezegd. Wij verwijzen
hiervoor naar deze documenten, die op de site van VPCBO
Ichthus te vinden zijn. Ook de naam ‘Ichthus’ spreekt boekdelen. In het traject dat achter ons ligt, zijn deze uitgangspunten geactualiseerd door vanuit hedendaagse vraagstukken te verwoorden waar het ons om te doen is.

3.1 De naam ‘Ichthus’

verschillen in belevingen zien wij als verrijkend. Wij
zoeken elkaar daarbij telkens weer op om het gesprek
aan te gaan over waar het ons in de kern om te doen
is. Het gaat daarbij om de liefde voor mensen en in het
bijzonder voor kinderen, waarbij wij onszelf gedragen
weten door de bevrijdende liefde van God.

3.2 De bedoeling van ons onderwijs
Deze verwoording van de christelijke identiteit verbinden
wij met waar het Ichthus als een onderwijsorganisatie om
gaat. In navolging van de pedagoog Gert Biesta onderscheiden wij drie domeinen: persoonsvorming (subjectivering),
socialisatie en kwalificatie.

Onze naam brengt ons bij de kern van wat wij te vertellen
hebben. Die verwijst naar Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.
Deze belijdenis heeft het over Gods liefde voor mensen: Jezus, de Zoon van God, is als mens naar de wereld gekomen
om het weer goed te maken tussen ons (de mensen) en
God. Door Hem komt het Koninkrijk van God aan het licht.
Gods wereld van vrede en recht wordt steeds weer werkelijkheid. Uit de naam Ichthus spreekt dus gulheid, liefde, genade, bevrijding en een gerichtheid op een goede wereld.
Onze naam brengt ons dus bij de kern van Gods onvoorwaardelijke liefde voor mensen en voor deze wereld. Dit is
de kern van wat wij te vertellen hebben!

Bij subjectivering staat de vorming van het kind als persoon voorop. Een kind, op weg om volwassen te worden,
zal zich geleidelijk aan gaan realiseren niet het middelpunt
van het heelal te zijn; het ontwikkelt zich in relatie tot anderen. Langs die weg leert het eigenheid en vrijheid, maar
ook verantwoordelijkheid ten opzichte van andere mensen.
Het is in ons onderwijs dus te doen om menswording, om
de vorming van de persoon. Maar hoe voltrekt zich dat, en
wat is een ‘goed mens’ zijn?

Als Vereniging Ichthus willen wij de liefde van God voor
mensen uitdragen en voorleven. Het belijden en beleven
daarvan mag verschillen. De één legt meer accent op de
unieke manier waarop Jezus Christus de Zoon van God genoemd wordt. Een ander leeft vanuit het geloof dat wij allemaal ‘kinderen van God’ genoemd worden. In de Bijbel
en de kerkgeschiedenis en binnen de kerken vroeger en nu
worden hier verschillende accenten gelegd.

In navolging van Jezus geloven wij dat wij niet alleen voor
onszelf leven. Wij worden pas volledig mens te midden van
en vóór andere mensen. We worden als persoon juist gevormd wanneer wij ook andere mensen recht leren doen.
Vanuit de liefde van God gaat het om een aanvaard leven,
door God, jezelf en anderen, en mag er vertrouwen zijn. Op
school worden kinderen dan ook niet afgerekend op wat ze
niet zijn of kunnen, maar bemoedigd en gestimuleerd.
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3.3 Subjectivering

‘Wij hebben de Bijbel als fundament. Vanuit de liefde

‘Je moet leerlingen laten weten wat het geloof

van God mogen ook wij met die bril kijken naar

inhoudt. Dat vraagt dus kennis over de verhalen en

kinderen: je mag er zijn, je bent van waarde, je bent

hoe wij die in ons leven terugzien.’ ‘Kinderen hebben

geliefd. Je mag fouten maken. Gods liefde is er altijd

kennis nodig, in brede zin. Dat is basiskennis van de

voor je.’

Bijbel, maar ook van andere geloven.’

3.4 Socialisatie
Door socialisatie leert een kind deel te zijn van een groter geheel, een gemeenschap, door zich de waarden en
normen van een groter verband eigen te maken. Een kind
wordt ingewijd in gangbare omgangsvormen, leert tradities waarderen en ontwikkelt eigenheid en respect voor anders-zijn. Daarmee gaat het dus ook om goed burgerschap,
om grenzen stellen en bruggen bouwen. We leren de kinderen om samen te leven, eigenheid te ervaren en verschillen te waarderen, ook wanneer het schuurt. We houden de
kinderen Gods goede wereld voor, waarin mensen “hun”
bestemming vinden door te leven naar rechtvaardige leefregels. Die samenleving ontstaat niet vanzelf, dat is hard
werken. Dat vraagt openheid, respect, acceptatie en het
overbruggen en waarderen van verschillen.

‘Wij willen kinderen vertellen over Jezus als voorbeeld
van de manier waarop je met elkaar en jezelf mag/
moet omgaan.’ ‘Vanuit onvoorwaardelijke liefde is
er vertrouwen en kan ieder in z’n waarde gelaten
worden.’

3.5 Kwalificatie
Daaruit volgt ook het belang van kwalificatie, waarbij een
kind zich kennis en vaardigheden eigen maakt om daarmee
een plek in de samenleving te kunnen innemen. Daarvoor
heeft het onder meer rekenen en taal nodig, en wij geloven
dat ook kennis van Bijbelverhalen hierbij hoort. Zo kan het
kind zichzelf in een ander licht gaan zien en anders naar
de wereld leren kijken. Om als kind op een goede manier
een plek in deze samenleving te kunnen innemen, is het
belangrijk om ook kennis van andere levensbeschouwelijke
tradities te hebben, zodat het vanuit verschillende perspectieven kan kijken.
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In het kort gaat het er dus om kinderen te leren vanuit liefde te leven en hen op weg naar volwassenheid te helpen
groeien in vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef.
Op school leren wij kinderen samenleven, eigenheid en
verschillen waarderen en zich in te zetten voor een vreedzame wereld. Wij willen hen verhalen, feesten, tradities,
waarden en normen meegeven. Zo leren ze zichzelf kennen
én het leven met zijn hoogte- en dieptepunten, leren ze
leven en samenleven, en leren ze mogelijk ook God als bron
van het leven en de wereld te vertrouwen en lief te hebben.

4. Hoe wij dat doen;
pedagogisch klimaat en professionele cultuur
Welk pedagogisch klimaat is hiervoor nodig, hoe kan een
organisatie dit klimaat bevorderen en wat vraagt dit van
mensen die hier in de school een rol in hebben?

4.1 Pedagogisch klimaat
Het ideaal dat wij hiervoor hebben geschetst, vraagt van
ons:

•
•
•
•
•
•

liefde voor en betrokkenheid op elkaar;
een basis van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen;
openheid en verscheidenheid;
respect, acceptatie en oog voor verschillen;
dat onze scholen plekken zijn waar fouten maken mag,
waar kinderen aanvaard worden, waar ze niet worden
afgerekend op wat ze nog niet goed kunnen maar bemoedigd en gestimuleerd worden;
inzet op eigenaarschap, verantwoordelijkheid voor het
eigen leven en het ontdekken van de eigen kracht en
talenten;

•
•
•
•

verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar;

•

dat leerlingen zich deel weten van een groter geheel
waaraan ze houvast en ordening, zin en waarde ontlenen.

dat leerlingen ervaren dat zij het verschil kunnen maken;
samen delen;
besef van dankbaarheid om wie wij zijn en wat wij hebben ontvangen;

Kortom: onze scholen willen plekken van liefde en aanvaarding, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn.
‘De kinderen zijn niet van ons, maar bij ons gekomen.
Daarom gaat het om het uitnodigen van het kind in
plaats van opleggen.’
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4.2 Professionele houding van de leerkracht
Voor dit pedagogisch klimaat zijn leerkrachten cruciaal. Ze
zijn belangrijke identificatiefiguren, rolmodellen, waaraan
een kind zich mede vormt. Dit geldt zowel voor de vorming
van het kind als persoon als de gemeenschapsvormende
en kwalificerende bedoeling van het onderwijs. Hierbij gaat
het om:

•

kinderen echt aandacht geven, waardoor zij ervaren dat
ze ertoe doen en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen;

•

leerlingen zien en waarderen in hun eigenheid, qua
talenten en beperkingen, achtergrond, cultuur, geloofsstandpunten, gender, karakter, enzovoort;

•

zelf werkelijk respect hebben voor en ruimte kunnen geven aan wie anders denkt of voelt, en zo tolerantie en
het leren waarderen van verschillen voorleven;

•
•

sociale vaardigheden voorleven en aanleren;
het vermogen tot zelfreflectie aanleren, in het besef dat
ieder mens fouten maakt en die kan gebruiken als leermomenten.

Ook wat betreft het geloof van leerkrachten is deze voorbeeldrol belangrijk. Dat vraagt een professionele houding
waarin:

•

geloven geen privézaak is maar iets dat je authentiek en
open mag delen;

•

leerkrachten tegelijk loyaal zijn aan wat wij als Ichthus
aan kinderen willen meegeven, ook als dit enigszins
verschilt met de persoonlijke mening van de leerkracht;

•
•

geloofsstandpunten niet opgelegd worden;
er openheid, ruimte en respect is voor een diversiteit
aan opvattingen en levensovertuigingen;

•
•
•
•

er vertrouwdheid is met Bijbel- en spiegelverhalen, zodat ze verteld en beleefd kunnen worden en er in een
klassengesprek een boodschap in ontdekt kan worden,
verbonden met het leven van alledag;

Bovenstaand ideaal vraagt van Ichthus als organisatie ook
een bepaalde houding:

•

heid en dankbaarheid, vanuit het besef dat het leven
gegeven is en dat wij geliefde mensen zijn;

vanuit liefde en aanvaarding én vanuit de waardering
van de eigenheid die mensen meebrengen, hanteren
we heel bewust een open aannamebeleid voor leerlingen. Daarbij vragen wij respect voor en loyaliteit aan
onze invulling van de identiteit;

•

een leerkracht ook niet alles hoeft te weten, omdat geloven niet voorgesteld wordt als ‘het kennen van het
juiste antwoord’ maar als een levenshouding van liefde,
vertrouwen en recht;

er is aandacht voor diversiteit en inclusiviteit; wij kijken
naar overeenkomsten, naar wat verbindt en wat wij gemeen hebben, en van daaruit leren wij ook verschillen
waarderen;

•

er is voldoende ruimte voor differentiatie van verschillende locaties, zodat wij ruimte en vrijheid bieden aan
ouders en aan leerkrachten;

•

diversiteit binnen teams wordt gewaardeerd, omdat
ook hier eigenheid en authenticiteit belangrijk zijn;

•

op gezette tijden spreken wij met elkaar over wat ons
drijft in relatie tot de identiteit.

een leerkracht door gebed blijk geeft van afhankelijk-

leerkrachten juist ook vragen stellen en openlaten en
dus niet altijd zelf het antwoord geven, om zo leerlingen
van elkaars inbreng te laten leren, te laten kennismaken met andere perspectieven en geloofsstandpunten,
diversiteit te leren waarderen en eigenheid te laten ervaren;

•

4.3 Organisatiecultuur

ook leerkrachten mensen blijven die leren en zich ontwikkelen en zo laten zien dat geen mens een ‘perfecte
gelovige’ is en hoeft te zijn.
‘De liefde van Jezus is voelbaar en merkbaar op school
door de leerkrachten heen!’
‘Straal de liefde van God uit, maar ga het geloof niet
opleggen.’
‘Een leerkracht moet oppassen zijn of haar eigen
mening of overtuiging op te leggen. Inspireer eerder.
Heb oog en respect voor verschil. Geef daarom breed
levensbeschouwelijk onderwijs. Wees wel oprecht in
het uiten van je eigen geloof.’
‘Je bent een voorbeeld voor kinderen. Ze spiegelen zich
aan jou. Wees echt.’
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‘Wij willen het gesprek openhouden, het geloof levend
houden, waken voor eenheidsworst en diversiteit
waarderen.’
‘Het is belangrijk dat ieder kind mag zijn wie hij of
zij is. Wij hebben daarom moeite met exclusiviteit en
benadrukken dat wij een open school zijn. Diversiteit is
winst. Het gaat om samen in plaats van om uitsluiting.’
‘Wij willen alle kinderen het gevoel geven erbij te
horen. Ouders willen ook dat een kind zich veilig en
geaccepteerd voelt.’
‘Onze open houding is gebaseerd op de open
liefdevolle houding van Jezus. Daarom willen we
iedereen veiligheid bieden, ongeacht geaardheid,
achtergrond of religie.’

5. Wat wij doen, in de klas,
op schoolniveau en als organisatie
Vanuit deze visie en op de hierboven beschreven wijze geven wij concreet vorm aan onze identiteit.
Identiteit werkt door in heel ons onderwijs. Identiteit heeft
te maken met onze visie op de bedoeling van onderwijs
en komt tot uiting in het pedagogisch klimaat. Identiteit
wordt ook zichtbaar in maatschappelijke en organisatorische
aspecten.
Hier benoemen wij specifiek wat wij beogen en doen op
het gebied van levensbeschouwelijke vorming.
Identiteit is allesomvattend. Het is mooi om dat niet los
van elkaar te zien. Het gaat over de vraag ‘wie ben je?’

het stellen van open vragen ruimte aan alle kinderen om
zich tot de verhalen te verhouden.
Leerkrachten vertellen deze verhalen en leggen de verbinding met het dagelijks leven in de klas en in de samenleving. De medewerkers nemen hun identificatiefunctie
serieus.
In hun schoolplan en schoolgids motiveren de scholen welke godsdienstmethode ze gebruiken en hoe vaak er in de
week een Bijbelverhaal verteld wordt. Ze verwijzen hierbij naar dit identiteitsdocument. Regelmatig worden in de
teams van leerkrachten ervaringen gedeeld in relatie tot de
schoolvisie.

en dat gaat verder dan je levensovertuiging.’
‘Niet vertellen over de evolutietheorie? Organiseer je als
je dit niet vertelt dan niet juist een geloofscrisis wanneer

5.1 In de klas

ze ouder worden? Dat uitleggen hoort toch bij waar

5.1.1 Bijbelverhalen: wij hebben wat te vertellen!
Het vertellen van Bijbel- en spiegelverhalen vinden wij belangrijk. Spiegelverhalen zijn vrije vertellingen gelinkt aan
Bijbelverhalen, geschreven naar de beleving van het kind.
Zo maken leerlingen kennis met verhalen die voor onszelf
en voor onze westerse cultuur van belang zijn. Belangrijker vinden wij dat kinderen horen over Gods liefde en in
de veiligheid van verhalen ook de schaduwkanten van het
leven leren kennen. Aan de andere kant ontdekken zij dat
vreedzame leefregels de samenleving goed doen. De Bijbel
is een boek vol levensvragen en biedt daarmee eigenlijk
een pedagogisch concept dat mensen leert hoe te leven.

onderwijs om gaat? Bied verschillende brillen aan.’

Vanuit de hierboven beschreven kern van ons christelijk
geloof en vanuit onze pedagogische opdracht willen wij
veiligheid bieden door aan te sluiten bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. In de veilige en vertrouwde
schoolomgeving laten wij kinderen kennismaken met de
rest van de wereld. Het kan niet anders dan dat wij ook de
donkere kant daarvan laten zien en ervaren, zoals die tot
uiting komt in bijvoorbeeld de oude Bijbelverhalen en de
nieuwsfeiten van dit moment.
Wij doen recht aan de veelstemmigheid in de Bijbel en de
diversiteit in de samenleving. Wij bieden door middel van
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‘Het uitgangspunt is dat verhalen en liedjes aansluiten bij
belevingswereld van kinderen. Dat vraagt professionaliteit
van de leerkracht.’
‘Leggen wij in het Bijbelonderwijs misschien te veel nadruk op kennis, op feitjes, in plaats van op vorming van
kinderen?’ Kennisoverdracht is lang leidend geweest in het
onderwijs. Nu ligt de focus meer op vaardigheden en begripsvorming en koppelen wij de vertellingen aan het hier
en nu. Wij moeten meer het gesprek centraal laten staan,
waarmee wij openheid en interesse delen en voeden.’
5.1.2 Vieren en zingen
Wij vieren de christelijke feestdagen, waarbij de gemeenschappelijkheid van belang is en ook gevoeligheid voor
rituelen en symbolen bij kinderen gestimuleerd wordt.
Wij verwachten van ouders dan ook dat hun kinderen aanwezig zijn om deze gemeenschappelijke ervaring te beleven.
Naast de feesten uit het kerkelijk jaar (Kerst, Pasen etc.)
kunnen scholen ook kiezen voor een weekopening en/of
-sluiting als gemeenschappelijke viering.

Naast het vieren werkt ook het zingen verbindend. Het
geeft kinderen taal om Bijbelverhalen op een andere manier te beleven. Scholen hebben de vrijheid om te kiezen
voor een liedlijst en bieden een diversiteit aan liederen aan.

‘Wij moeten verwachtingen aangeven ten opzichte van

‘goede doelen.’ Ook stimuleren ze bewustwording bij kinderen over bijvoorbeeld het klimaat, armoede of vluchtelingen. Deze maatschappelijke betrokkenheid uit zich actief
door projecten met bijvoorbeeld zorginstellingen, buurthuizen en de gemeente. Dit gebeurt in het kader van wereldoriëntatie of andere vakgebieden. Voor ons vloeit het voort
uit onze identiteit.

ouders: kinderen zijn aanwezig tijdens vieringen die onder schooltijd plaatvinden. De school sluit niemand uit en
verwacht ook dat ouders zichzelf niet buitensluiten.’
‘Wij verwachten respectvol gedrag tijdens bidden, zingen
en de vertelling.’

5.1.3 Bidden
Wanneer wij bidden, geven wij uiting aan onze afhankelijkheid in het leven, staan wij stil bij wat ons dankbaar stemt
en leggen wij God voor wat ons bezig houdt en waar wij
ons zorgen over maken. Deze levenshouding geven wij de
kinderen graag mee. Daarom bidden wij op gezette tijden
met de kinderen, zoals aan het begin van de dag.
Wij zijn ons ervan bewust dat bidden niet voor iedere leerling vanzelfsprekend is of dat er in de privésituatie andere
gebruiken zijn. Dit kan voortkomen vanuit een andere levenshouding of geloofsovertuiging.
Wij vinden het daarom van belang ook hierin inspirerend te
zijn en de beleving centraal te stellen. Het rustmoment van
bidden creëert betrokkenheid op elkaar. Waar zitten kinderen mee, wat leeft er bij ze, wat willen ze graag met de
klas delen?
Daarom verwachten wij tijdens het gebed een respectvolle
houding van en naar elkaar, ongeacht of kinderen meebidden of niet.
Wat betreft de frequentie van bidden leggen wij geen normen op aan de scholen. In de verschillende schoolplannen
worden hiervoor richtlijnen geformuleerd, zodat er afstemming in de schoolteams is.
5.1.4 Maatschappelijke betrokkenheid
Om kinderen bewust te maken van hun eigen bevoorrechte
positie en om hun verantwoordelijkheid te leren voor deze
wereld en voor anderen, organiseren scholen de inzet voor
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5.1.5 Verschillende perspectieven
Wij zetten nog bewuster in op persoonsvorming, waardoor
kinderen ervaren dat ze écht zichzelf mogen zijn. Dat kan
niet zonder aandacht voor diversiteit. Juist omdat wij voorleven dat het niet alleen om onszelf draait, sluiten wij anderen niet uit en leren wij kinderen kijken naar de overeenkomsten en naar wat ons verbindt.
Dat vraagt erom dat wij kinderen ook leren verschillende
perspectieven in te nemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een
gesprek over Schepping en evolutie, vluchtelingen, andere
godsdiensten of verschillende sociaal-economische achtergronden.
‘Het gaat ons om een volledig open houding ten
aanzien van het mens-laten-worden, waarbij wij ook
vragen hoe kinderen bijdragen in de maatschappij en
verantwoordelijkheid dragen.’

5.1.6 Burgerschapsvorming
Deze visie op persoonsvorming hangt samen met de visie
op burgerschapsvorming. Als school hebben wij een wettelijke opdracht om kinderen burgerschapsonderwijs aan te
bieden, waarbij drie basiswaarden centraal staan: vrijheid,
gelijkheid en solidariteit. Vanuit onze visie en identiteit geven we daar graag vorm aan. Onder burgerschapsvorming
verstaan wij de manier waarop mensen deelnemen aan de
maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt leerlingen de kennis, vaardigheden en houdingen bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen
zijn in de samenleving. Het gaat dan om thema’s als democratie, mensenrechten en grondrechten, duurzaamheid
en klimaatbewustzijn, conflicthantering en sociale verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid in ras, gender, sociaaleconomische achtergrond en geloofsovertuiging.

“De school is voor kinderen en teamleden een vorm van samenleven en een onderdeel van de samenleving. De school
is dat deel van de samenleving dat erop is gericht kinderen
te vormen tot onderdeel van de samenleving van de toekomst. (…) De school bouwt de leerlingen op en daagt hen
uit te leren en daardoor tevoorschijn te komen met wat zij
zijn, wat zij hopen en verlangen, en wat zij kunnen. Zij ontdekken hoe zij bijdragen aan het sociale weefsel dat hun
klas en hun school vormt. En zij worden zelf zo gevormd, als
onderdeel van dat sociale weefsel. (…) De school is dus een
bouwplaats waar bouwers worden gevormd, medebouwers
van de samenleving op schaal van de school. Zo worden zij
ook medebouwers van de samenleving van de toekomst.”
(Borgman, E. (2021), De school als bouwplaats)
Vanuit onze visie op gelijke rechten en meedoen in de
maatschappij geven wij lessen over democratisering en gelijkwaardigheid van mensen. Thema’s als pesten, conflicthantering en racisme komen aan de orde, en hierover wordt
in openheid en respect met de kinderen gesproken. Het zijn
niet alleen gespreksonderwerpen, maar ook thema’s die
wij de kinderen laten ‘beleven’ en waarmee we hen laten
oefenen. Hiervoor heeft elke school een leerlingenraad en
wordt er rondom de verkiezingen actief gewerkt aan democratische waarden en kennis, bijvoorbeeld door een bezoek
aan de gemeenteraad, het uitnodigen van de burgemeester
op school, leskisten, schoolverkiezingen enzovoort. Iedere
school maakt in de praktische uitvoering daarvan eigen
keuzes.
5.1.7 Andere godsdiensten
Vanuit de gevoelde opdracht om in liefde samen te leven,
met aanvaarding van de eigenheid van een ander, geven
wij aandacht aan andere religies en geloofsovertuigingen
en de betekenis daarvan voor kinderen en hun ouders. Dit
bevordert het bouwen van bruggen in de samenleving en
een betere integratie.
Kennis van andere godsdiensten in het kader van burgerschapsvorming heeft tot doel om in relatie te komen en een
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open houding van aanvaarding van alle mensen en kinderen te stimuleren. Onze kinderen moeten hun plek kunnen
innemen in een multiculturele samenleving zonder (onbewuste) discriminatie of uitsluiting.

‘Een ander ontmoet je alleen in respect. Daarom ook
geen kinderen afwijzen als ze een ander geloof hebben.’
‘Wij vieren geen feesten van andere geloofsovertuigingen, maar als een kind er iets over wil vertellen in de
klas dan is daar ruimte en respect voor.’’
Wij moeten kennis over andere godsdiensten aanleren,
zodat leerlingen respectvol naar de samenleving leren
kijken.’

5.1.8 Seksuele vorming
Relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begint
al in de babytijd en gaat door totdat ze volwassen zijn. Kinderen komen hier al vroeg op allerlei wijzen mee in aanraking. Kinderen groeien op in een wereld waar veel nieuws
en fakenieuws over seksualiteit verspreid wordt. Vanuit
onze visie op de mens als schepping van God, willen wij
de kinderen in de geborgenheid van de school en vanuit
onze identiteit kennis aanbieden over relaties, seksualiteit
en weerbaarheid.
Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich aanvaard
weet, willen wij dat kinderen zich veilig voelen, ook wat
betreft hun ontluikende seksuele geaardheid. Voor deze
veiligheid is het nodig om persoonlijke ontwikkeling de tijd
te geven en kinderen hierin echt te zien en te horen.
Hierin authentiek kunnen zijn is belangrijk voor ieder mens,
en dat geldt dus niet alleen voor de kinderen. Ook medewerkers van Ichthus mogen hierin zijn wie ze zijn.
‘Wij zijn allemaal mens. Belangrijk is dat iemand een
goed voorbeeld kan zijn voor de kinderen. Wij focussen
niet op de aard van een persoon.’

5.1.9 Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat staat of valt met de leerkrachten.
Om dit pedagogisch klimaat te bewerkstelligen en het gesprek er over te blijven voeren, kiezen scholen bewust voor
een methode die daarbij helpt, zoals ‘Positive Behaviour Support’ (PBS), ‘The Leader in Me’ of ‘De Vreedzame School’. Van
de scholen vragen wij in hun schoolplan de verbinding te
leggen tussen de gebruikte methode en de idealen die we
in dit identiteitsdocument onder woorden hebben gebracht.

5.2 Op schoolniveau
5.2.1 Aannamebeleid en begeleiding leerkrachten
Van nieuwe leerkrachten verwachten wij dat ze het bovenstaande kunnen dragen en uitdragen en dat ze zich van hun
voorbeeldfunctie bewust zijn. Daarvoor is openheid en een
bewuste beleving van de eigen levensbeschouwing van
belang en moeten leerkrachten ook bekend zijn met Bijbelverhalen en hun boodschap. Het is van belang dat ze in
een klassengesprek ruimte bieden en respectvol openstaan
voor kinderen met andere levensovertuigingen en de eigen
overtuigingen niet opleggen. Het gaat erom de dialoog en
de verbinding te zoeken zodat alle kinderen zich veilig voelen om hun diverse ideeën te uiten. Kinderen worden zo in
de gelegenheid gesteld om van elkaars levensovertuigingen te leren en die van zichzelf te vormen.
Wij bieden begeleiding aan voor nieuwe én ervaren collega’s die zoekende zijn wat de identiteit betreft, in het
besef dat mensen zich ontwikkelen en groeien en dat de
diversiteit aan opvattingen verrijkend is. In het kader van
die diversiteit letten wij erop dat er in alle teams collega’s
zijn en blijven met een persoonlijke, christelijke geloofsovertuiging, waardoor ze voor kinderen met ouders met
een christelijke levensovertuiging een identificatiefiguur
kunnen zijn.
Het thema identiteit is daarom ook opgenomen in de jaarlijkse gesprekscyclus met alle medewerkers.
‘Vraag leerkrachten wat maakt dat ze op een christelijke
school willen werken of er bewust voor kiezen. Vraag of
ze hierin ook willen groeien.’
‘Vraag om loyaliteit aan afspraken binnen de school.’
‘Wij hebben de voorkeur voor personeel dat persoonlijk
ook gelooft. Een leerkracht moet de christelijke identiteit uit kunnen dragen.’
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5.2.2 Borging in het schoolplan en in onderling gesprek
In eerste instantie zijn het de schoolteams die de identiteit
dragen; de leerkrachten verbinden de formele identiteit
van de organisatie met de geleefde identiteit in de klas en
in de school. De wijze waarop een school hier invulling aan
geeft, laten wij aan school zelf over. Directeuren hebben
een inspirerende rol in en voor hun team. Wij verwachten
dan ook dat ze laten zien wat henzelf motiveert, door geregeld bij gezamenlijke teammomenten een opening te verzorgen waaruit de christelijke inspiratie blijkt.
In het schoolplan en de jaarplannen wordt aangeven op
welke wijze de scholen invulling geven aan de identiteit en
ook hoe die zich verhoudt tot wat hierover in dit document
staat:

•

De identiteit wordt in verband gebracht met het pedagogisch klimaat en het onderwijsconcept.

•

Er wordt gemotiveerd beschreven hoe vaak per week er
een Bijbelverhaal verteld wordt, op welke momenten
van de dag er gebeden wordt, hoe er een diversiteit in
liedkeuze aangeboden wordt en op welke wijze de vieringen een plek hebben.

•

Er wordt aangegeven op welke manier er jaarlijks tijd
ingeruimd wordt voor het gesprek rond identiteit. Tijdens een teambijeenkomst kan er op een veilige manier
besproken worden hoe de persoonlijke overtuiging van
de verschillende teamleden zich verhoudt tot wat er van
de professional in de praktijk verwacht wordt. Ook in de
jaarlijkse gesprekscyclus heeft het thema identiteit een
plek.

•

De bestuurder zet dit thema op de agenda tijdens de
kwaliteitsdialoog met de directeuren.

5.2.3 Identiteitscommissies
De identiteitscommissies helpen de scholen om de levensbeschouwelijke identiteit op de locaties vorm te geven. Ze
functioneren als een gewaardeerd klankbord. Dat gebeurt
door met teamleden mee te leven, door mee te denken
over de invulling van een viering of bij de keuze van een
methode. Op grond van de statuten (artikel 15) van de vereniging heeft de commissie een adviserende functie en bestaat ze uit ouders. De leden van de identiteitscommissies
zijn tevens lid van de vereniging.
De leden van de identiteitscommissies zijn als adviserend
lid deel van de sollicitatiecommissie voor de invulling van
onderwijzend en ondersteunend personeel.
De verbinding tussen de commissie en het team van de
school zal steeds weer worden gelegd, bijvoorbeeld door
tijdens de vergaderingen en de voorbereidingsactiviteiten
de identiteitscommissie aan te vullen met een of twee personeelsleden. De commissieleden zoeken over identiteitsgebonden onderwerpen in overleg met de directeur contact met de gehele ouderpopulatie om zodoende samen de
christelijke identiteit vorm te geven.
De verbinding met ouders die adviseren en meedenken
over invulling van de identiteit in het onderwijs zien wij als
een waardevolle aanvuling.

5.3 Op organisatieniveau

5.2.4 Communicatie met ouders
In de communicatie met ouders delen scholen regelmatig
waarmee ze bezig zijn, ook waar het gaat om identiteitsgebonden thema’s. Er wordt verbinding gelegd met de ontwikkelingsleeftijd van het kind, met pedagogische doelen
en met de visie op ontwikkeling in deze samenleving, zoals
verwoord in dit identiteitsdocument.

document als de uitkomst van een proces waarin

Het bestuur van Ichthus voert geregeld de dialoog met directeuren en teamleden. Identiteit is daarin een regelmatig terugkerend thema. Hierin gaat het onder andere over
het aannamebeleid van de scholen en de wijze waarop de
schoolplannen zich verhouden tot dit identiteitsdocument.
Hiermee bieden wij ruimte voor diversiteit, door verschillen
te waarderen en vooral te kijken naar wat ons bindt. Wij
bieden ruimte voor differentiatie van verschillende locaties
en daarmee ruimte en (keuze)vrijheid aan ouders en leerkrachten. Wij stimuleren de dialoog en op gezette tijden
voeren wij het gesprek over wat ons drijft wanneer het gaat
over de identiteit. Ook bij de opening van het schooljaar is
er nadrukkelijk aandacht voor het christelijke karakter van
de organisatie.

Levensbeschouwelijke identiteit beleven en voorleven zijn werkwoorden en vragen steeds weer
onze aandacht. Wij hebben wat te vertellen! De
wijze waarop wij dit doen, willen wij steeds herijken, waarbij wij de kern vasthouden. Gods liefde
voor mensen is onze drijfveer om te werken in
het christelijk onderwijs. Wij zien dit identiteitsleidinggevenden, teamleden, ouders en kinderen
met elkaar in gesprek zijn gegaan over dat waar
het hun in de kern om te doen is. Daarmee vormt
dit stuk geen eindpunt; het is bedoeld om in beweging te zetten, te verenigen en te inspireren,
en daarmee dienstbaar te zijn aan de ontwik-

‘Communicatie naar ouders vinden wij belangrijk, want
kinderen kunnen niet altijd even goed informatie van naar
ouders helder het beeld te schetsen dat iedereen geres-

keling en vorming van kinderen in Huizen op de
scholen van Ichthus.

pecteerd wordt en er mag zijn, ongeacht achtergrond.’

‘Identiteit is een werkwoord. Dit moet een startpunt zijn
om in dialoog te blijven. Wij willen een cultuur kweken
van gesprek, verbinding en vertrouwen.’
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6. Toekomstbeeld
Hoe zien wij de ambities uit deze notitie straks in de praktijk terug? In dit hoofdstuk schetsen wij een toekomstbeeld.
VPCBO Ichthus in 2024: een wenkend perspectief
Een gewone dinsdagmorgen in 2024. Je loopt een willekeurige school van VPCBO Ichthus binnen. Wat valt je dan
meteen op? Vooral dat leren hier centraal staat. In elk klaslokaal en in iedere werkhoek zijn leerlingen bezig met het
maken van opdrachten, het oefenen van vaardigheden, het
opzoeken en verwerken van informatie. Je ziet deskundige
leerkrachten, die vol passie hun instructie geven, leerlingen op betrokken wijze gerichte opdrachten uitleggen en
samen met andere medewerkers leerlingen individueel en
in groepjes begeleiden. De leerlingen weten wat er van
hen wordt verwacht en zijn geconcentreerd bezig met hun
werk. Je ziet dat een positieve bijdrage van een leerling
ook positief gewaardeerd wordt. En het valt je op dat de
sfeer op school plezierig is. Er wordt met respect met elkaar
omgegaan.
In iedere klas is er dagelijks een moment dat er gesproken
en/of verteld wordt over God. De Bijbelverhalen worden
doorgegeven, er wordt gebeden en er wordt gesproken
over wat wij kunnen leren van het verhaal. De kinderen
ervaren duidelijk de ruimte om daar vanuit hun eigen achtergrond en mening over te spreken.
Pedagogische en levensbeschouwelijke identiteit wordt beleefd en voorgeleefd. Er wordt gewerkt met methoden en
methodieken waarin persoonsvorming en respectvolle omgang met elkaar centraal staan. Leerkrachten hebben deze
aspecten als focus bij hun aanbod, of dat nu om rekenen
en taal gaat, om onderzoekend leren of tijdens de lessen
sociaal-emotionele vorming en burgerschapsvorming. De
klassen zijn veelal een afspiegeling van de multiculturele
samenleving. Leerlingen van allerlei verschillende pluimage en achtergronden vormen samen een groep. Wanneer
je een groepsgesprek bijwoont, zie je dat men ruimte geeft
aan elkaars mening, dat kinderen zich veilig en geborgen
voelen en zichzelf durven te zijn. De leerkracht stimuleert
het oprecht naar elkaar luisteren en is zelf oprecht geïnteresseerd in ieder kind.
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Wanneer je door de school loopt, zie je dat burgerschap
een belangrijk thema is in de scholen. Doordat de school
een rijke leeromgeving is, straalt deze uit dat deze thema’s
geleerd en geleefd worden.
Dinsdagmiddag: teamvergadering. Het thema levensbeschouwing en identiteit staat op de agenda. De directeur of
een leerkracht opent de vergadering met een stukje inspiratie op haar of zijn eigen wijze. Door middel van interactieve werkvormen gaan de teamleden met elkaar in gesprek.
Het valt op dat iedereen zich vrij voelt om vanuit haar of zijn
eigen ervaring en gevoel te spreken. De teamleden luisteren naar elkaar en stellen zich kwetsbaar op door te spreken
over eigen zoektochten of twijfels over de manier waarop
ze een thema vormgeven of bespreken met de kinderen. Ze
gaan het gesprek aan om elkaar hierin te helpen en samen
vast te stellen hoe de school (binnen de kaders van de notitie) concreet vorm en woorden geeft aan de Bijbelverhalen
en de gesprekken met kinderen.
De leden van de identiteitscommissie en enkele belangstellende ouders schuiven het tweede deel van de vergadering aan en nemen vanuit hun rol deel aan de gesprekken.
Er is openheid en respect voor elkaars inbreng. Het team
staat open voor hun inbreng, laat zich hierdoor inspireren
en integreert die vanuit hun professionele inzichten in het
onderwijs.
De stagiaire die bij deze bijeenkomst aanwezig was, ervaart dat zij graag bij Ichthus wil werken, omdat zij zich
thuis voelt bij de warme professionele cultuur.

Kortom, wij zien in de scholen van Ichthus dat
levensbeschouwelijke identiteit leeft en beleefd
wordt. Wij zien dat er overeenkomsten én verschillen zijn tussen de scholen. Eén overeenkomst
is in ieder geval dat wij vasthouden aan wat wij te
vertellen hebben.

“Wij hebben wat te vertellen!”
Identiteitsnotitie VPCBO Ichthus Huizen
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