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Over de identiteit van de scholen van
de Vereniging voor Protestants Christelijk
Basis Onderwijs ‘ICHTHUS’ Huizen

Luister mijn volk, naar wat ik leer,
hoor de woorden uit mijn mond.
Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.
Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtdadige daden van de Heer,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.

(Psalm 78 uit de Nieuwe Bijbel Vertaling)
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Inleiding

Wat is Ichthus eigenlijk? Waar staan wij voor? Wie zijn wij?

schoolcommissies en de algemene ledenvergadering. Wij

Wat is onze identiteit?

hebben deze gesprekken ervaren als zeer inspirerend en ver-

Als bestuur hebben wij deze vragen hoog op onze agenda

rijkend. Velen dragen de identiteit van Ichthus een warm hart

staan. Misschien is het wel het belangrijkste onderwerp

toe en zijn enorm betrokken op de manier waarop de bood-

waarmee we ons (moeten) bezig houden. We zijn trots en

schap van God in het basisonderwijs gestalte kan krijgen.

dankbaar als we naar onze scholen kijken. Uiteraard zijn er
ook zorgen, maar wij geloven in ons doel, onze roeping: het

De gesprekken op zich zijn al een belangrijke opbrengst van

ontwikkelen, beschikbaar stellen en waarborgen van protes-

dit identiteitstraject. Daarnaast zijn de uitkomsten van dit

tants-christelijk onderwijs in Huizen. Wij geloven dat Huizen

traject gebruikt om te komen tot de notitie die nu voor u

behoefte heeft aan protestants-christelijk basisonderwijs. Wij

ligt. Wij hopen met het vaststellen van deze notitie een in-

geloven dat het een bijzondere kans is om kinderen voor te

spirerend kader voor de scholen te hebben ontworpen. Dit

bereiden op hun leven in onze maatschappij. Wij geloven

document is geen eindstation. Wat ons betreft is het een tus-

dat dat leven zin krijgt door een relatie met God, door Jezus

senstation in een voortdurend traject om de identiteit van

Christus. Dat geloof is de kern van onze identiteit.

onze scholen verder vorm te geven.

De identiteit van onze schoolvereniging en onze scholen

In deze notitie zijn op verschillende plaatsen citaten op-

leeft, ontwikkelt zich voortdurend, soms gestuurd, soms

genomen, die tijdens het proces in het jaar 2007 zijn opge-

spontaan. Wij willen graag een stimulans geven aan deze

tekend. Deze zijn weergegeven in een blauw tekst kader.

ontwikkeling.
Daarom zijn wij in 2006 gestart met een proces om zo breed
mogelijk na te denken over onze identiteit. Vele goede ge-

Het bestuur van Ichthus,

sprekken zijn gevolgd: bestuur, directeuren, teams, GMR,

3 april 2008
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1. Ichthus, de basis
voor je leven

Op 1 januari 2002 is de Vereniging voor Protestants Christe-

delijk van aard en is enkele jaren na de fusie van drie school-

lijk Basis Onderwijs (VPCBO) te Huizen opgericht: Ichthus.

verenigingen tot Ichthus opportuun geworden vanwege

Een bekende Griekse naam die staat voor ‘Jezus Christus,

de waarneming van de verschillende wijzen waarop de vijf

Zoon van God, Redder’: met deze woorden wordt al veel

scholen van Ichthus vorm geven aan hun protestants-chris-

over ons gezegd.

telijke identiteit. Niet dat dit veranderd is na de fusie in 2002,

De vereniging Ichthus heeft als doel:

want ook toen was dit reeds een bekend gegeven. Er is toen

Het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waar-

zelfs voor gekozen deze diversiteit in verschijningsvormen

borgen van kwalitatief hoogwaardig Protestants-Christelijk ba-

te waarborgen door het instellen van schoolcommissies. In

sisonderwijs in Huizen.

de loop der jaren is echter de vraag hoe ‘breed’ de vereniging Ichthus kan zijn aan de orde gekomen. Deze vraag leeft

De grondslag van de vereniging Ichthus is de Bijbel, het on-

op verschillende niveaus binnen de vereniging en kan het

feilbaar geïnspireerde Woord van God. In de Heilige Schrift

beste worden samengevat met de vraag: ‘Waar staat Ichthus

openbaart God Zijn scheppend en verlossend handelen in

voor?’

Jezus Christus vanaf het begin der wereld tot aan de voleinding. De Bijbel spreekt met absoluut gezag, zowel waar hij

De bovengenoemde grondslag en doelstelling bleken niet

handelt over het heil, als waar hij spreekt over de geschiede-

toereikend om deze vraag in de situatie van Ichthus af-

nis, de kosmos en de natuur. De Bijbel biedt niet alleen de

doende te kunnen beantwoorden. Vandaar dat is besloten

basis en de inspiratie voor ons beleid, maar is tevens de bron

om het hierboven genoemde proces te gaan vormgeven.

waaruit wij als organisatie putten als het gaat over hoe we

Het bestuur heeft zich daarbij laten ondersteunen door de

met elkaar en met de leerlingen omgaan.

Besturenraad, de organisatie van het christelijk onderwijs in
Nederland.

Doelstelling en grondslag vormen de basis waarop op initiatief van het bestuur van de vereniging Ichthus in het jaar

Gedurende het proces is gebleken dat de wens van het be-

2007 een proces heeft plaatsgevonden, waarbij op alle ni-

stuur van Ichthus om te komen tot een andere besturingsfi-

veaus binnen de vereniging – ledenvergadering, bestuur, di-

losofie de wijze waarop het proces is uitgevoerd heeft beïn-

rectie, schoolteams, GMR – is nagedacht over de vraag wat

vloed. In plaats van een uitvoerend bestuur te zijn, dat dicht

de bovengenoemde formuleringen voor betekenis hebben

op de scholen zit en mede vorm geeft aan de uitwerking

voor de wijze waarop Ichthus zich wil laten kennen in de

van bijvoorbeeld de levensbeschouwelijke identiteit, wil het

komende jaren.

bestuur meer op hoofdlijnen gaan besturen. De vraag deed

Dit proces heeft vanaf het begin een integrale focus gehad op

zich voor hoe dit zich verhoudt met de wens om de boven-

de wijze waarop vorm gegeven kan worden aan protestants-

genoemde doelstelling uit te werken en welke verantwoor-

christelijk onderwijs in de brede zin van het woord. Waar dit

delijkheid je hierin als bestuur hebt. Voor het bestuur werd

wellicht voorheen meer vanzelfsprekend was, is het in deze

duidelijk dat de uitkomst van het proces hen de mogelijkheid

tijd – gekenmerkt door snelle maatschappelijke veranderin-

zal dienen te geven in vertrouwen op hoofdlijnen te bestu-

gen – noodzakelijker om over deze vraag regelmatig na te

ren met waarborging van de realisatie van deze doelstelling.

denken.

In dit kader speelde ook de vraag mee of het zinvol is de

De belangrijkste reden om dit proces in te zetten is inhou-

bestaande schoolcommissies hun bestuurlijke verantwoor-
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delijkheid specifiek op het gebied van identiteit te laten be-

hun manier van omgang met de kinderen en hun onderwijs-

houden.

kundige zorg voor hen – handen en voeten aan geven.
Vervolgens worden opmerkingen over aandachtspunten als

In hoofdstuk 2 worden bovengenoemde zaken nader uitge-

het gaat om de vormgeving van identiteit op schoolniveau

werkt als hoofdlijnen voor zowel het beleid van Ichthus als de

aangegeven.

inrichting van de bestuurlijke verhoudingen in dit kader.

Ten behoeve van de planning van de diverse in deze notitie

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een tweetal zaken nader

genoemde activiteiten zal een afzonderlijk tijdpad worden

uitgewerkt. Dit betreft allereerst een aantal zaken, die op ver-

opgesteld.

enigingsniveau zijn afgesproken. Het aannamebeleid van personeel vormt in dat kader een cruciale paragraaf. Als bestuur

Tot slot is het goed om te vermelden dat bij de samenstelling

en als directie kun je veel zaken aan het papier toevertrou-

van deze notitie gebruik is gemaakt van alle bouwstenen die

wen, het zijn echter de leerkrachten die daar in de praktijk

gedurende het identiteitsproces in het jaar 2007 zijn verza-

van elke dag – tijdens de lessen godsdienstige vorming, in

meld. Waar nodig zal dit ook worden vermeld.

De vijf scholen en de vereniging Ichthus kunnen het beste vergeleken worden met een in
elkaar gevlochten touw met zes kleuren: elke school heeft een draad met een eigen kleur,
die voor de eigen schoolidentiteit staat. De ‘rode draad’ in het touw en daarmee voor ons
vormt de kern en de verbinding met de andere draden. Hij verwijst naar de – Griekse naam van de vereniging, die staat voor ‘Jezus Christus, Zoon van God, Redder’.
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2. Enkele hoofdlijnen

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal hoofdlijnen. Aller-

We streven naar geborgenheid en ondersteunen de ont-

eerst betreft dit de visie op identiteit als beantwoording van

wikkeling van onze kinderen vanuit een christelijke levens-

de vraag waar Ichthus voor staat. In de betreffende paragraaf

houding. Kern daarbij is dat onze handel en wandel wordt

2.1 schetsen we daartoe allereerst wat we precies onder

bestempeld vanuit het principe dat Jezus ons leerde: ‘Zoals

identiteit verstaan om vervolgens de uitgewerkte visie van

je wilt dat de mensen jou behandelen, doet gij alzo!’

Ichthus te beschrijven, waarmee de visie voor de komende
jaren wordt verwoord.

Visie voor Ichthus in de jaren 2008-2013

In paragraaf 2.2 wordt verwoord wat dit betekent voor de

De Vereniging Ichthus te Huizen wil protestants-christelijk

vormgeving van de bestuurlijke omgeving.

onderwijs aanbieden dat open staat voor alle leerlingen en
hun ouders ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele

2.1

Identiteit: visie

achtergrond, die deze uitnodiging aan willen nemen. Basis

Onder identiteit (volgens het woordenboek: ‘dat wat eigen

en uitgangspunt van het onderwijs vormen het reddende en

is aan de persoon’) wordt alles verstaan, waaraan de school

verlossende werk van Jezus Christus.

herkenbaar is. Daarmee wordt dus niet alleen de levensbe-

Dat betekent in de praktijk dat een leerling aan het eind van

schouwelijke identiteit in engere zin (het meest herkenbaar

de basisschool zich een beeld moet kunnen vormen over het

aan de lessen godsdienstige vorming, het vieren van christe-

christelijk geloof, dat er uiteindelijk toe bijdraagt of kan bij-

lijke feesten, het bidden en het zingen) bedoeld. Dit wordt

dragen dat er een persoonlijke geloofsrelatie met Jezus Chris-

wel de smalle identiteit genoemd.

tus ontstaat.

Bij identiteit houden wij dit begrip in de volle breedte in ogen-

De scholen van Ichthus zien kinderen als unieke schepsels,

schouw, waarbij er een onderlinge relatie bestaat tussen de le-

die gestimuleerd worden om hun van God gekregen talen-

vensbeschouwelijke, de pedagogische en de onderwijskundig-

ten te leren gebruiken in dienst van anderen en van de sa-

organisatorische kwaliteit van de scholen: de brede identiteit.

menleving. Door zich op deze manier te kunnen ontplooien
en bij kinderen het beste uit zichzelf tevoorschijn te laten

Na deze wat meer algemene verkenning als het gaat om het

komen leren zij om niet alleen voor zichzelf te leven, maar

begrip identiteit, willen we nu nader ingaan op de visie van

van betekenis te zijn voor anderen.

de vereniging Ichthus en de onder haar verantwoording val-

Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken zullen kinderen

lende scholen.

op de scholen van Ichthus in een sfeer van geborgenheid die-

Deze visie is mede ontwikkeld op basis van de waarden, die

nen op te groeien. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze wor-

zowel tijdens een bijeenkomst van het bestuur van Ichthus

den door de leerkrachten gekend en met liefde omringd.

op 14 februari 2007 als tijdens de studiedag voor alle teamle-

Ichthus heeft in Huizen op dit moment een vijftal scholen die

den op 4 oktober 2007 zijn verzameld. Door middel van een

met deze uitgangspunten op een eigen manier vorm geven

bepaalde werkvorm dienden waardenpiramides gemaakt te

aan protestants-christelijk basisonderwijs. Wij zijn daar trots

worden, waarbij de belangrijkste waarden bovenaan komen

op, aangezien wij erkennen dat het christelijk geloof op ver-

te liggen. In totaal zijn 23 van dergelijke piramides gemaakt,

schillende manieren beleefd kan worden.

waaruit een eigen beeld voor Ichthus is ontstaan.

Ichthus vindt het van belang dat deze diversiteit vertaald wordt
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in verschillende verschijningsvormen van open protestants-

2.2 Besturingsﬁlosoﬁe

christelijk onderwijs op basis van de bovenvermelde visie.

Het bestuur van de Vereniging Ichthus wil op hoofdlijnen

Directie en leerkrachten van de Ichthus-scholen worden uit-

gaan besturen. Dit betekent dat zij de dagelijkse uitvoering

genodigd om op een professionele manier vorm te geven

van het geformuleerde beleid in handen legt van de alge-

aan hun protestants-christelijke school in samenspraak met

meen directeur en de locatiedirecteuren van de scholen.

de ouders van de school.

Zeker op het terrein van de vormgeving van de (brede) levensbeschouwelijke identiteit beseft het bestuur dat de wijze

De Ichthus-visie in schema:

waarop elke directeur er met zijn leerkrachten – en ouders –

Zoals hierboven reeds is vermeld, zijn zowel door het be-

vorm aan geeft van groot belang is.

stuur als tijdens de studiebijeenkomst voor het schoolperso-

Het bestuur wil dit proces dan ook graag en met vertrou-

neel ‘waardenpirmades’ gemaakt, waarmee de belangrijkste

wen – opnieuw – in handen leggen van de professional voor

waarden voor Ichthus en haar scholen naar voren kwamen.

de klas en in de school. Sterker nog, het bestuur gunt dit

Op basis van de analyse van alle aangegeven waarden is de

proces van harte aan het personeel op de scholen. Er is niets

volgende schematische visie te ontwerpen. Door de opzet

mooiers dan om een levend christelijk geloof om te kunnen

van het schema wordt duidelijk dat het christelijk geloof als

zetten in opvoedings- en onderwijstaken aan jonge kinderen

de basis wordt gezien voor de Ichthus-visie. Deze krijgt ver-

op basisscholen, waar wij in Nederland de luxe kennen om

volgens zijn uitwerking in de visie op het kind en het peda-

dit in alle vrijheid te mogen doen.

gogisch klimaat – de sfeer – op de scholen. Er is bewust voor

Dit betekent niet dat het bestuur zich niets gelegen zou laten

deze opzet gekozen, vanwege het feit dat het in deze notitie

liggen aan het protestants-christelijk karakter van de scho-

over onderwijsinstellingen gaat die op basis van het christe-

len. Het tegendeel is het geval en deze identiteitsnotitie en

lijk geloof vormgeven aan het pedagogisch-onderwijskundi-

de hierboven verwoorde visie dienen gezien te worden als

ge proces op de scholen:

een hartelijke uitnodiging van het bestuur van Ichthus aan
de scholen om met elkaar het gesprek over allerlei onderwerpen aan te gaan. Het betreft dan onderwerpen over de
identiteit van de school zoals er verderop in deze notitie di-

VISIE OP HET KIND
Uniek schepsel
Talentontwikkeling

SFEER
Geborgenheid
Liefde

verse worden genoemd.
Identiteit is geen statisch gebeuren, wat je eenmaal met een
grondslagformulering of een identiteitsnotitie kunt regelen.
Nee, doorleefde en gemeende identiteit dient constant onderwerp van gesprek te zijn, vervolgens vastgelegd te worden in verenigings- of schoolbeleid en tot slot te leiden tot

CHRISTELIJK GELOOF
Ichthus:
Jezus Christus,
Zoon van God, Redder

concrete en herkenbare activiteiten.
De taak van het bestuur zal binnen de voorgestane besturingsfilosofie betekenen dat zij regelmatig vragen zal stellen
over de wijze waarop bepaalde keuzes zijn gemaakt. Door
het stellen van deze vragen kan het bestuur toetsen of er
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volgens de insteek van deze notitie op de scholen wordt ge-

beschrijving van de genoemde drie dimensies van identiteit.

werkt. Criteria hiervoor zijn de vraag of de school het ge-

Van elke school wordt gevraagd om op een nader te bepalen

sprek onderling heeft gevoerd, met elkaar als personeel én

datum een dergelijk schoolconcept te hebben opgesteld met

met de schoolcommissie, als het gaat om de vormgeving van

als uitgangspunt deze notitie, c.q. het reeds bestaande con-

de identiteit en of men daarin heeft betrokken de door het

cept aan deze notitie te toetsen en eventueel te herschrijven

bestuur geformuleerde visie van de vereniging.

of aan te vullen. Deze schoolconcepten zullen ter toetsing

De school/locatiedirecteur wordt gevraagd om transparant

aan het bestuur worden voorgelegd.

te zijn over het proces om tot een keuze te komen en zich

In de praktijk zal dit vervolgens betekenen dat de algemeen

daarover te verantwoorden. Het betreft hier keuzes die gaan

directeur het gesprek over de vormgeving van de brede

over de drie dimensies van identiteit, t.w. de levensbeschou-

identiteit met de locatiedirecteuren voert en daarover ver-

welijke, pedagogische en didactische identiteit.

slag doet aan het bestuur.

De basis voor het gesprek met de school vormt het schoolcon-

In dit kader is het van belang dat de schoolcommissies geen

cept van de school. Dit concept dient op hoofdlijnen de totale

bestuurlijke verantwoordelijkheid meer dragen. Dit betekent

vormgeving van de school op levensbeschouwelijk, pedago-

dat een bestuurslid geen zitting heeft in een dergelijke com-

gisch en onderwijskundig gebied te beschrijven. Het omvat

missie. Wel zullen de schoolcommissies een belangrijke taak

dus een bredere omschrijving dan de tot nu toe gebruikelijke

houden om als klankbord te dienen voor de locatiedirecteur of

identiteitsparagrafen. Het schoolconcept bevat een integrale

de school over belangrijke – identiteits-gerelateerde – vragen.
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3.1

3. Zaken die van belang zijn
voor de uitwerking van de
identiteit van de scholen

Belangrijke punten op Verenigingsniveau

Advies: Let goed op bij de aanname van personeel. Daar

Allereerst bespreken we een aantal punten, die Verenigings-

staat of valt het protestants-christelijk onderwijs mee.

breed zijn vastgesteld en dus voor elke school gelden.
3.
3.1.1 De maatschappelijke opdracht

De individualisering in de maatschappij met een sterke gerichtheid op het hier en nu: ‘Als ik maar gelukkig

van onze scholen

ben!’

Op 6 juni 2007 is aan de ledenvergadering van Ichthus een

Advies: Kies leermethodes, die gericht zijn op het omzien

tweetal vragen voorgelegd, waarmee een impuls werd ge-

naar elkaar. Zorg voor een goed anti-pestbeleid. Leer kinde-

vraagd van de leden als het gaat om de vormgeving van de

ren met een kritische blik naar de wereld te kijken, waarbij

identiteit van de schoolvereniging en de daaronder vallende

ze leren te kiezen. Zorg bij de aanname van personeel voor

scholen.

leerkrachten, die op een positief christelijke manier werken.

Er is gevraagd naar datgene wat men in de maatschappij,
dichtbij of verder weg, ziet gebeuren en waar men zich mo-

4.

De invloed van de media, de erotisering van de maat-

gelijk zorgen over maakt, maar waar men in ieder geval van

schappij, gezagsondermijning en de omgang met luxe

denkt dat het belangrijk is om op de scholen aandacht aan

en gebrek aan dankbaarheid.

te besteden. Om op deze manier de kinderen op de scholen

Advies: Ga deze punten niet uit de weg. Maak ze bespreek-

voor te bereiden op deze maatschappij. Een tweede vraag

baar, hoe moeilijk het ook is om daar typisch christelijke uit-

die daarop volgend is gesteld ging over het punt wat de

gangspunten voor te zien. Dit zouden alle scholen moeten

scholen daar vanuit hun protestants-christelijke achtergrond

doen.

aan zouden kunnen bijdragen.
Deze twee vragen zijn in verschillende groepen besproken

5.

De individualisering, het vervagend normbesef, slechte

en vervolgens gerapporteerd. Naar aanleiding van deze rap-

voorbeelden in de media als het bijvoorbeeld gaat om

portages zijn de volgende aandachtspunten op te merken

relaties tussen mensen.

(allereerst wordt de waarneming van de groep verwoord

Advies: Let op het voorbeeldgedrag van de aan de scholen

met vervolgens een advies voor het verenigingsbeleid):

verbonden leerkrachten.

1.

De ontkerstening van de samenleving met daarmee het

6.

Het missen van respect en dienstbaarheid, het niet meer

verlies van normen in het gedrag van mensen en kennis

de minste willen zijn, het geen oog hebben voor min-

van de Bijbel.

derbedeelden en het haantjesgedrag onder kinderen.

Advies: Investeer in kennis van de Bijbel en koppel daar een

Advies: Zorg dat het de scholen de gerichtheid op de ander

gedragscomponent aan. Vergeet daarbij niet om ook het

aanleren. Neem als voorbeeld Jezus Christus en de tien ge-

gedrag van het personeel in ogenschouw te nemen. Dit be-

boden.

tekent dat het aannamebeleid van personeel goed dient te
zijn.

7.

Het gebrek aan respect voor anderen in onze multiculturele samenleving.

2.
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Gebrek aan normen en waarden, zoals gehoorzaamheid

Advies: Houdt vast aan de eigen identiteit van onze scholen

en discipline.

met behoud van respect voor anderen.

Samenvattend valt op dat de leden van de schoolvereniging

wat de consequenties zijn van hun keuze voor de betreffende

veel aandacht vragen voor het aannamebeleid van de leer-

school, zowel voor wat betreft de waarneembare uitingen

krachten op de scholen, van wie ze het voorbeeldgedrag ver-

van de protestants-christelijke identiteit (godsdienstles, bid-

langen voor kinderen als het gaat om tegenwicht te bieden

den, zingen, vieringen) als de impliciet aanwezige uitingen.

aan maatschappelijke tendensen als individualisering en het

Bij dit laatste denken we aan de wijze waarop de leerkrachten

verlies van normen en waarden.

met elkaar en met de leerlingen omgaan. Tevens zijn daarin

Inhoudelijk betekent dit dat de scholen kennis van de Bijbel

bepaalde verwachtingen ten aanzien van het gedrag van de

dienen te koppelen aan concrete acties, zoals het leren om-

leerlingen begrepen, gebaseerd op de door de school ge-

zien naar elkaar, het niet meegaan met alles wat op je afkomt

hanteerde waarden en normen. Verder zal de school op basis

en het respect voor anderen.

van haar schoolidentiteit bepaalde keuzes maken als het gaat

Het bestuur neemt de geformuleerde adviezen van de ver-

om lesmethoden en boeken en de wijze waarop daarmee

enigingsleden over. Dit betekent dat de adviezen uitgewerkt

wordt omgegaan.

dienen te worden in de verschillende werkplannen op ver-

Ten aanzien van de kleding die op school door de aanwezige

enigings- en schoolniveau.

leraren en leerlingen wordt gedragen vinden we dat daaruit respect dient te blijken voor de ander: kleding dient niet

Ik vind dat we als christelijke school de plicht hebben

kwetsend, erotiserend etc. te zijn. De algemene fatsoensnor-

om aandacht te besteden aan bijvoorbeeld het Suiker-

men dienen in acht te worden genomen.

feest, maar niet uitgebreid. Het is voor kinderen uit

Van ouders wordt verwacht dat zij de vermelde zaken zullen

andere culturen fijn en een stukje respect. Onze school

respecteren en dat hun kind(eren) aan alle activiteiten vol-

verbindt zich direct met het christelijk geloof en legt

ledig zullen deelnemen en zullen meewerken aan de andere

daar de nadruk op, zonder een veroordeling te hebben

genoemde zaken.

naar andere godsdiensten en culturen.
3.1.3 Het aannamebeleid van personeelsleden
3.1.2 Het toelatingsbeleid van leerlingen

Directieleden, leerkrachten en onderwijs-ondersteunend

Een open protestants-christelijke school kenmerkt zich door

personeel zijn degenen, die datgene wat aan het papier is

een zekere mate van kwetsbaarheid, aangezien niet vanzelf-

toevertrouwd en waarover tijdens studiedagen en perso-

sprekend is dat de ouders en hun kinderen gedurende de

neelsvergaderingen is gesproken in de dagelijkse praktijk

jaren dat de kinderen op school zijn het protestants-christe-

waar dienen te maken. Zij vormen immers de brug tussen de

lijke karakter zullen ondersteunen. Het enige moment, dat

formele identiteit in de statuten en de geleefde identiteit op

geschikt is om hierover duidelijk te spreken en zonodig af-

klas- en schoolniveau.

spraken te maken betreft het aanmeldingsgesprek met ou-

Vooral leerkrachten zijn voor kinderen een belangrijke iden-

ders van een mogelijke leerling. De directeur van de school

tificatiepersoon, waar ze in hun latere leven soms of wellicht

of degene, die dit gesprek voert, geeft in dat gesprek een

vaak aan terug zullen denken. De wijze waarop leerkrachten

duidelijke en heldere schets van de protestants-christelijke

vorm geven aan de protestants-christelijke identiteit van de

profilering van de school. Dit dient uiteraard ondersteund

school is essentieel. Het wordt van groot belang geacht dat

te worden door datgene wat daarover in de Schoolgids en

bij het aannemen van personeel een belangrijk onderdeel

op de website is vermeld. Ouders dienen zich te realiseren

van de selectie- en wervingsprocedure het toetsen van ge-
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schiktheid ten aanzien van dit onderdeel betreft.

concept opnemen. Daarmee wordt bereikt dat we een hel-

Daarbij zullen de kandidaten aan de volgende criteria ge-

der aannamebeleid ontwikkelen met daarbinnen ruimte voor

toetst dienen te worden. Deze criteria vallen in twee catego-

de diversiteit van de scholen van Ichthus.

rieën uiteen, t.w. criteria die voor alle personeelsleden van
Ichthus gelden en criteria die ruimte laten voor de eigen in-

Als leerkracht wil je ergens voor staan en sta je ook er-

vulling van elke school.

gens voor. Dat wil ik uiten. Ik denk hierbij aan de liefde

Uiteraard zullen in de breedte van het personeelsbeleid ook

van Jezus, elk kind is uniek en heeft talenten. Ik vind

nog andere criteria, bijvoorbeeld als het gaat om de onder-

dat waar je voor staat als school en dat wat jij belang-

wijskundige kwaliteit van de kandidaat, gesteld worden.

rijk vindt, dat je dat zeker mag uiten. Dat neemt niet

Deze worden in deze notitie verder niet opgenomen.

weg dat je kinderen dient te stimuleren hun eigenheid
te ontwikkelen.

Benoemingscriteria voor alle personeelsleden van Ichthus:
-

-

De kandidaat kan verwoorden wat het christelijk geloof

3.1.4 De brede identiteit in de gesprekscyclus

en wat Jezus Christus voor haar of hem betekent. De ver-

Ingebed in de gesprekken binnen de gesprekscyclus in het

woording van de kandidaat dient te passen bij de visie

kader van integraal personeelsbeleid (IPB) zal de directeur

van Ichthus, zoals in dit document is opgenomen.

tevens het onderwerp identiteit aan de orde stellen tijdens

De kandidaat is meelevend in een protestantse kerk of

functioneringsgesprekken. Het gaat om een open gesprek

evangelische gemeente.

waarin nagegaan wordt op welke manier de leerkracht

De leerkracht is bereid om met respect voor andere me-

mede vorm geeft aan de (brede) christelijke identiteit van

ningen zichzelf kwetsbaar op te stellen door te laten zien

de school, wat spreekt haar of hem aan, wat wordt moeilijk

en te vertellen wat hij zelf gelooft of vindt.

gevonden, waar dient aandacht voor te zijn, etc.? Mogelijk
dat de eigen geloofsbeleving daarbij aan de orde komt, doch

Benoemingscriteria op schoolniveau:

het onderwerp van gesprek betreft de functionele invulling

-

De kandidaat kan verwoorden wat zijn bijdrage zal zijn

van de brede christelijke identiteit op de school.

aan de vormgeving van zowel de smalle (godsdienstige

Van belang is dat dit gesprek respectvol en in een veilige

vorming) als de brede identiteit van de school.

sfeer plaatsvindt, waarbij het niet gaat om beoordeling van

Deze verwoordingen passen bij de wijze waarop de

wat iemand vindt.

school daar momenteel vorm aan geeft of aan wenst te

Indien nodig zal de directeur of de vereniging van harte on-

geven (schoolconcept).

dersteuning aanbieden aan het personeelslid als dit in het

-

gesprek aan de orde komt. Het vormgeven aan de identiteit
Ten aanzien van het schoolconcept verwijzen we naar dat-

van de school is een verantwoordelijke taak die veel eist van

gene wat daarover in par. 2.2 is vermeld.

leerkrachten. Het is van belang dat de leerkracht daarbij niet

Bij de werving van personeel zal er door Ichthus een adver-

alleen staat of komt te staan.

tentie worden geplaatst, waarin de visie van Ichthus en de

Naast dit individuele gesprek met een personeelslid zal het

bovengenoemde criteria een plaats zullen krijgen. Dit zal

onderwerp identiteit ook regelmatig binnen het gehele team

voor elke vacature hetzelfde zijn. Daarnaast zal elke school in

aan de orde gesteld worden (zie par. 3.2.1 – Structureel iden-

de advertentie een korte omschrijving van het eigen school-

titeitsberaad).
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Het is belangrijk dat je als team regelmatig stilstaat bij

3.2

de vormgeving van de identiteit van je school. Ook in

Elke school van Ichthus dient binnen de eigen context vorm

dat opzicht is de ‘doorgaande lijn’ in de school belang-

te geven aan de hierna te noemen punten, die in onderlinge

rijk. Een functioneringsgesprek kan dan een moment

samenhang gelezen dienen te worden

Belangrijke punten op schoolniveau

van er ‘even bij stilstaan’ zijn.
3.2.1 Levensbeschouwelijke identiteit
3.1.5 De kwaliteitskaart Levensbeschouwelijke
identiteit

Het eerste onderdeel betreft de levensbeschouwelijke identiteit. Deze komt het meest duidelijk tot uiting in het vak gods-

Op de scholen wordt met een kwaliteitszorgsysteem gewerkt

dienstige vorming, het bidden, zingen en vieren. Daarnaast

of gaat men hiermee werken. Dit kan bestaan uit een aantal

dient er een onderlinge relatie te zijn met andere activiteiten

kwaliteitskaarten of op andere wijze de mogelijkheid geven

van de school, zoals deze o.a. onder de pedagogische en

de gewenste kwaliteit in kaart te brengen en te bewaken.

onderwijskundige identiteit worden genoemd.

Daarbij dient de verbinding tussen de smalle en brede identiteit van de school tot uitdrukking te komen.

Het mooie is dat iedereen uniek is, iedereen een eigen

Het is van belang dat ook voor de levensbeschouwelijke

relatie met God heeft en hier op een eigen wijze invul-

identiteit een dergelijke kwaliteitskaart of beschrijving wordt

ling aan geeft. Prachtig zou het zijn als daarover een

gemaakt. Elke school neemt het ontwerpen hiervan deze op

open en respectvol gesprek kan plaatsvinden.

in de cyclus van kwaliteitsbeleid. Op een nader te bepalen
datum is deze kaart gereed.

Structureel identiteitsberaad
Om identiteit in de loop der jaren goed in beeld te krijgen en
te houden is het van belang dat elke school vormgeeft aan
een regelmatig terugkerend Identiteitsberaad. Daarbij is het
niet de bedoeling dat dit beraad zich uitsluitend bezighoudt
met de grondslag van de school of de godsdienstige, c.q.
levensbeschouwelijke aspecten. Het dient de brede identiteit
te betreffen. Dit identiteitsberaad dient zowel op bestuurs-,
directie- als schoolniveau plaats te vinden.
Identiteitsberaad gaat over de voortdurende reflectie op al
het denken en doen in, van en over de school: niets uitgezonderd en ook niets meer bijzonder dan andere zaken.
Deze reflectie vindt plaats op de volgende vragen:
1. Hoe het schoolteam als professionals de school wil vormgeven.
2. Hoe ouders de school zien of graag willen hebben.
3. Hoe derden (de overheid bijv.) de school zien in stad,
dorp, buurt en wijk.
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In een dergelijk beraad gaat het erom een verbinding te

derwijs uiterlijk op 1 augustus 2009 komt tot een eigen be-

maken tussen:

schrijving in het Schoolplan van de kerndoelen die de school

-

wat je als professional aan verwachtingen (vanuit de op-

bij dit vak voor ogen heeft. In 1999 zijn door de toenmalige

leiding en van elders) en visie voor nieuwe benaderingen

Nederlands Protestants Christelijke Schoolraad voor dit vak

hebt en

twaalf richtinggevende kerndoelen opgesteld. In 2008 zullen

wat je als persoon aan opvattingen en ervaringen (soms

deze geactualiseerd worden en deze handreiking dient dan

ingrijpende) hebt.

als uitgangspunt door elke school te worden gehanteerd.

-

Voor een vruchtbaar identiteitsberaad zijn de volgende voor-

De godsdienstmethode

waarden van belang:

Op de scholen van Ichthus wordt methodisch aandacht be-

-

een open sfeer

steed aan godsdienstige vorming. Deze dient aan te sluiten

-

vertrouwen

bij de door de school vastgestelde kerndoelen godsdienstige

-

basisveiligheid

vorming. Een dergelijke methode is een hulpmiddel in de

-

respect voor ieders eigenheid en talenten en ook reke-

vormgeving van het godsdienstonderwijs. De persoon van

ning houdend met elkaars ‘zwakke kanten’

de leerkracht is belangrijk bij godsdienstige vorming. Hij of

-

ontmoeting met elkaar

zij maakt keuzes op basis van de eigen waarden. Wel die-

-

verantwoordelijkheidsgevoel voor jezelf, voor de ander

nen er afspraken op schoolniveau gemaakt te worden over

en voor de samenleving

het hanteren van de gekozen godsdienstmethode. Verwacht

het besef dat alles in de school gericht is op de persoons-

wordt dat elke leerkracht zich daaraan houdt.

-

vorming van iedere leerling.
Door de Bijbelverhalen ‘proeven’ de kinderen de liefde
Op scholen van Ichthus vindt minimaal eenmaal per jaar een

en zorg van de Schepper. Wij als leerkrachten mogen de

dergelijk identiteitsberaad plaats. De directeuren doen van

kinderen wijzen en laten ondervinden van al wat er op

de resultaten van dit beraad verslag in de managementrap-

de wereld om hen heen is. Zo leren wij hen te verwon-

portage.

deren over Gods grootheid en liefde.

Het spreken over (christelijke) identiteit is m.i. een ge-

Het gebruik van de Bijbel

spreksonderwerp dat regelmatig binnen het team moet

Op onze scholen worden in groep 1-8 bijbelverhalen verteld.

terugkomen. Elkaar leren kennen, op de hoogte zijn van

We vinden het van belang, dat kinderen bekend raken met

elkaars (christelijke) identiteit, het samen zoeken naar

de (taal van de) Bijbel als bron van het christelijk geloof.

de balans met betrekking tot de (christelijke) identiteit

Daartoe zal er bij voorkeur vanaf Groep 6 en in ieder geval

maakt dat dit het fundament is en wordt, waar deze –

vanaf Groep 7 met de kinderen uit de Bijbel gelezen worden.

‘onze’ – school op gebouwd is.

Het gaat om een Bijbel in de NBV-vertaling.
Aan het eind van Groep 8 krijgen de leerlingen tevens een

Kerndoelen Godsdienstige Vorming

dergelijke Bijbel als afscheidsgeschenk aangeboden. Dit kan

Van elke school wordt verwacht dat deze op basis van de

de Bijbel zijn waaruit ze in de afgelopen jaren in de klas heb-

voorbeeld kerndoelen Godsdienstige Vorming primair on-

ben gelezen.
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Het vertellen van bijbelverhalen

ondersteunen, wordt dat van groot belang gevonden.

Het vertellen van bijbelverhalen staat tegenwoordig enigs-

Deze gebedsgroep is niet bestemd om bepaalde (levensbe-

zins onder druk. Leerkrachten vinden het soms moeilijk

schouwelijke) onderwerpen die de school betreffen aan de

om bepaalde bijbelverhalen te vertellen en kiezen soms

orde te stellen.

voor spiegelverhalen of andere verhalen waarin bepaalde
levensthema’s om een meer toegankelijke manier aan de

Het is fijn als ouders een gebedsgroep oprichten, maar

orde komen. Daarnaast kiezen ouders vaak een protestants-

niet iedereen heeft daar behoefte aan. Ik denk dat een

christelijke school opdat hun kind de bijbelse verhalen leert

individueel gebed net zoveel kracht heeft.

kennen. Tevens vormt het vertellen van bijbelverhalen een
belangrijke uiting van de levensbeschouwelijke identiteit

Het zingen van liederen

van onze scholen. Gevraagd wordt dat elke school over dit

Van elke school wordt verwacht dat men beleid maakt inzake

thema spreekt, bijvoorbeeld aan de hand van de kerndoelen

het aanleren van christelijke liederen. Dat kunnen liederen

godsdienstige vorming, en zich een mening vormt hoe hier-

zijn uit het Liedboek voor de kerken of uit andere liedbundels.

mee om te gaan.

De school streeft er naar om verschillende soorten liederen
aan te bieden.

Vertellen uit Gods woord is de primaire taak van de
leerkracht. Verwondering en stil worden komen vanzelf

Het vieren

als je God leert kennen. Door middel van Bijbelverha-

Elke school dient een beleid te formuleren, waarin vastge-

len kun je kinderen leren zich te verwonderen over het

legd wordt welke vieringen er op school worden gehouden.

prachtige geschenk dat ‘leven’ heet.

Daarbij denken we aan het houden van weekopeningen en
–sluitingen, het vieren van christelijke feesten (Kerstfeest, Pa-

Het gebed

sen), e.d.

Het gebed heeft op de scholen van Ichthus een belangrijke
plaats. Kinderen leren wat bidden is en hoe ze persoonlijk in

De omgang met andere godsdiensten

gesprek kunnen zijn met God. De kinderen worden actief bij

Basisscholen kunnen een belangrijke maatschappelijke ver-

het gebed betrokken.

antwoordelijkheid waarmaken als het gaat om het scheppen

Op elke school van Ichthus wordt er minimaal aan het begin

van goede contacten tussen kinderen van diverse culturen.

en aan het eind van de schooldag met de kinderen gebeden.

Aangezien de situaties van de scholen van Ichthus verschillend zijn, dient ten aanzien van dit punt schoolbeleid gefor-

Gebed is het machtigste wapen dat er is. Bidden kun

muleerd te worden dat past bij de school.

en mag je overal doen. Dus niet alleen in de kerk, maar

Het gaat daarbij in ieder geval om het overdragen van ken-

ook op school.

nis van andere godsdiensten. Dit is voor onze scholen niet
alleen een wettelijke verplichting in het kader van het vak

De gebedsgroep

geestelijke stromingen. We vinden het ook van belang om

Als ouders het initiatief nemen, zoals op sommige scholen

kinderen, zeker in de bovenbouw, bekend te maken met an-

gebeurt, om door middel van gebed het werk van het pro-

dere godsdiensten en culturen. Wel wordt het uitgangspunt

testants-christelijk onderwijs in Huizen op onze scholen te

gevormd door het eigen christelijk geloof.
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Respect hebben voor een ander geloof is iets anders

Het pedagogisch klimaat en de wijze

dan je met je klas verdiepen in allerlei andere religies.

van omgang met elkaar

Als christelijke school verbind je je aan het christelijke

Op de scholen van Ichthus wordt beseft dat de wijze waarop

geloof. Wanneer een kind het Suikerfeest heeft gevierd,

iedereen binnen de school met elkaar omgaat een belang-

mag hij of zij daarover natuurlijk iets vertellen in de klas

rijke uiting is van de protestants-christelijke identiteit van de

en de leerkracht kan dingen vragen. Dat is belangstel-

school. Het naar elkaar omzien en zorg dragen voor elkaar

ling hebben voor elkaar en meeleven. Wij brengen de

vormen voor ons belangrijke aandachtspunten. Elke school

kinderen in de klas de Bijbelse boodschap over het ver-

formuleert op basis van deze uitgangspunten de criteria

lossende werk van Jezus onze Heiland.

waaraan het schoolklimaat dient te voldoen.

Het deelnemen aan acties voor hulporganisaties

We vinden het van belang dat kinderen zich bij ons op

Op de scholen van Ichthus wordt zichtbaar gemaakt dat er

school veilig en geborgen voelen. Ieder kind mag zich-

zorg is voor andere mensen op deze wereld die in mindere

zelf zijn.

omstandigheden leven. Op elke school wordt daartoe op
een actieve manier vorm gegeven door middel van acties

Waarden en normen

van hulporganisaties, het sponsoren van een adoptiekind,

Veel ouders kiezen onze scholen vanwege het feit dat zij

e.d. Tevens wordt door de scholen beleid geformuleerd op

de waarden en normen op onze scholen waarderen in de

welke wijze Ichthus zich op dit punt maatschappelijk kan on-

opvoeding, c.q. vorming van hun kinderen. Het is echter

derscheiden (zie ook par. 3.1.1).

niet altijd duidelijk welke waarden en normen men van belang acht, terwijl ook het verschil tussen beide termen niet

Het deelnemen aan acties voor het milieu

voor iedereen helder is. Daarom is het noodzakelijk dat elke

Op de scholen van Ichthus wordt zichtbaar gemaakt dat er

school nagaat welke waarden en normen men op de school

zorg is voor het milieu. Op elke school wordt daartoe op een

wil voorleven met het doel dat kinderen zich deze zullen toe-

actieve manier vorm gegeven aan acties. Tevens wordt door

eigenen. Allereerst is het daartoe nodig dat er helderheid

de scholen beleid geformuleerd op welke wijze Ichthus zich

bestaat over de kernwaarden.

op dit punt maatschappelijk kan onderscheiden.

Vanuit deze kernwaarden kunnen schoolspecifieke waarden
worden beschreven en normen worden gesteld.

3.2.2 Pedagogische identiteit

Over waarden en normen wordt in de literatuur o.a. het vol-

Als naar het eigene van de identiteit van protestants-christe-

gende gezegd 1:

lijke scholen wordt gevraagd, zal er bijna altijd worden ver-

-

omgaat: leerkrachten onderling, leerkrachten met leerlin-

waarden zijn oordelen gebaseerd op een idee over wat
goed en slecht is;

wezen naar de wijze waarop men in de school met elkaar
-

normen zijn in regels vastgelegde waarden.

gen, leerlingen onderling en met ouders.
Wat precies het kenmerkende is, vraagt een nadere beschouwing.
1 Zie: Veugelers, W.M.M.H. (2003). Waarden en normen in het onderwijs.

Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.
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Waarden zijn in het algemeen te vertalen in drie clusters van
opvoedingsdoelen, t.w.:
1. aanpassing en disciplinering (bijv. gehoorzaamheid,
goede manieren, e.d.)

2. zelfstandigheid en kritische meningsvorming (bijv. eigen
mening hebben, e.d.)
3. sociale betrokkenheid (bijv. rekening houden met anderen, respect, e.d.)

Bij ons op school mag een kind geborgenheid en veiligheid ervaren. Ook Bijbelverhalen kunnen zo door de
week heen werken, zoals bijvoorbeeld de gelijkenis van
de barmhartige Samaritaan.

Scholen dienen zich bewust te zijn van de accenten die zij

3.2.3 De onderwijskundige identiteit

zich stellen, mede in het kader van de aandacht voor burger-

De manier waarop het onderwijs georganiseerd is, zegt veel

schapsvorming. De vorming van kinderen zal anders zijn af-

over de identiteit van de school: wordt er klassikaal of meer

hankelijk van het gekozen accent: of je kinderen leert vooral

individueel onderwijs gegeven? Op basis van welke criteria

gehoorzaam te zijn (1) is anders dan wanneer je ze stimuleert

vindt de keuze van een nieuwe methode plaatst en hoe on-

vooral voor zichzelf op te komen (2) of leert om juist reke-

derhoudt de school zijn relaties in de wijk waarin hij staat?

ning te houden met anderen (3).

Dit soort zaken vormen aandachtspunten voor dit aspect van

Op Ichthus- verenigingsniveau zijn zowel binnen het bestuur

de identiteit van een school. In deze paragraaf zal slechts

als tijdens de studiedag voor het voltallige personeel in 2007

een aantal zaken worden aangetipt, aangezien de onderwijs-

de volgende waarden als uitgangspunt voor het onderwijs

kundige vormgeving van de school in andere documenten

op de scholen vastgesteld (zie ook par. 2.1):

uitgebreider wordt besproken of aan de orde komt.

1. Het christelijk geloof in Jezus Christus als Zoon van God
en Redder van mensen

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en zijn goed in

2. Een sfeer van geborgenheid en liefde

zorg aan leerlingen, leesonderwijs en taalontwikkeling.

3. Ontwikkelen van de talenten van de kinderen, met in-

Onderwijs en vorming op maat!

achtneming van de uniciteit van elk kind als schepsel van
God

De vormgeving van het onderwijskundig proces:
De zorg voor elke leerling

Naast deze waarden, die nader uitgewerkt dienen te worden

Op de scholen van Ichthus wordt elke leerling als een uniek

in normen op schoolniveau kan ook elke school nog eigen

schepsel van God gezien. Dit betekent dat er door de school

specifieke waarden benoemen. Daartoe kan elke school bij-

met zorg wordt omgegaan met de leerlingen. Dit houdt bij-

voorbeeld gebruik maken van de werkvorm van de waar-

voorbeeld in dat kinderen die extra zorg nodig hebben, daar

denpiramide.

recht op hebben en die zorg ook krijgen. Elke school formuleert daartoe een zorgbeleid.

De veilige school
Kinderen, personeelsleden en ouders dienen zich veilig te

Bij ons op school is veel zorg voor de leerlingen, met

voelen op school. Wij staan een sfeer van geborgenheid

name voor hen die een extra handje kunnen gebruiken.

voor. De scholen van Ichthus nemen maatregelen om ge-

Denk aan remedial teaching, het leren lezen, de plus-

weld, pesten en seksuele intimidatie tegen te gaan en te

klas. Dit wordt door de inspectie zeer positief beoor-

voorkomen.

deeld. Dus dit is anders dan op veel andere scholen.
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De scholen van Ichthus zien het als een kans om hun pro-

Ik vind dat we kinderen moeten leren kritisch naar de

testants-christelijke identiteit te laten blijken in de vormge-

maatschappij te kijken en zich een mening te vormen

ving van de zorgplicht voor scholen. We laten ons daarbij

over allerlei (christelijke) zaken. Dat leer je ze niet door

leiden door wat we in de Bergrede lezen over ‘Meer dan het

alles bij ze weg te houden. Een balans is noodzakelijk

gewone’-doen. Goede zorg aan kinderen dient elke school te

en je moet goed kijken welke kinderen je wat aanbiedt.

geven. Van onze protestants-christelijke scholen verwachten

Bespreken en het waarom is heel belangrijk.

we dat ze net een stapje verder gaan.
Hierover zal binnen elke school verder aandacht gegeven

Relatie tussen de school en de omgeving,

dienen te worden. Waar mogelijk wordt in Huizen samen-

waaronder de kerk

gewerkt met andere – christelijke – organisaties om de zorg

Een protestants-christelijke school staat niet op zichzelf. De

voor de leerling te versterken.

school heeft een plaats in de omgeving van de school (wijk,
buurt). Elke school zal daarom invloed ondervinden van de

Als christelijk onderwijs moeten we ons actief mengen

omgeving, waarin de school staat. Daarnaast dient de school

in bestaande netwerken. Maatschappelijk bewustzijn

een eigen inbreng en visie te hebben om vanuit de eigen

en actief daarin handelen zijn belangrijk. Zo kun je als

levensbeschouwelijke identiteit deze omgeving positief te

christenen gezicht krijgen en hebben in de bestaande

kunnen beïnvloeden.

organisaties!

De scholen van Ichthus zijn in het verleden ontstaan vanuit
de verschillende protestants-christelijke kerken in Huizen.

De keuze van methoden en lesmateriaal

De afgelopen jaren is de samenwerking met de kerken en

Bij de keuze van nieuwe methoden wordt rekening gehouden

christelijke gemeenten veranderd. Ichthus vindt een goede

met de levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspun-

relatie met plaatselijke christelijke gemeenten van groot be-

ten van de school. Alles wat er in de wereld gebeurt, komt

lang. Daarom zal het bestuur van Ichthus het initiatief nemen

de school binnen. De scholen van Ichthus vinden het daarom

om het gesprek met de verschillende kerkenraden te openen

van belang dat de kinderen daarmee om leren gaan. Wel zul-

voor een gesprek op bestuurlijk niveau.

len de scholen alert zijn op wat er de school binnenkomt via

De scholen van Ichthus leveren samen met de plaatselijke

internet en door kinder- en leerboeken.

kerken een belangrijke bijdrage aan de christelijke geloofsop-

Steeds zal de vraag gesteld worden of deze zaken passen bin-

voeding van de kinderen. De huidige samenwerking wordt

nen het pedagogisch klimaat van de school, waarbij vooral

vormgegeven door middel van bijbelse projecten, waarin

gelet wordt of bepaalde zaken het kind kunnen beschadigen.

met de kerken wordt samengewerkt. Gelet op de diversiteit

Voor zover het de verantwoordelijkheid van de school betreft

aan kerken in Huizen is het van belang om als school met

zal er extra alertheid bestaan om lesmateriaal te beoordelen

meerdere kerken relaties te onderhouden.

op het voorkomen van occulte en magische onderwerpen.
Tevens zal gelet worden op het taalgebruik in het lesmateriaal.

Het is volgens mij positief als kerk en school contact

Tot slot is van belang dat kinderen geleerd wordt om kri-

hebben met elkaar. Ook vind ik het positief als kerkelij-

tisch om te gaan met al datgene wat zij onder ogen zien. De

ke ouders daardoor in contact komen met de kerk door

school heeft hierin een belangrijke taak.

middel van het bijbels project.
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4. Tot slot

We spreken de wens uit, dat deze notitie aan zijn bedoeling
zal beantwoorden, namelijk het bieden van een kader voor
de uitwerking van de brede identiteit op onze scholen. We
wensen de directieleden, de schoolteams en de individuele
personeelsleden veel energie en bovenal Gods zegen toe om
het dagelijks uitvoeren van al het besprokene waar te maken.
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Het opstellen van deze identiteitsnotitie heeft plaatsgevonden
onder begeleiding van de Besturenraad te Voorburg
Adviseur: Dick den Bakker
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