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W

at betekent dit nu voor u en uw kind(eren)? Na
de vakantie gaat het er als volgt uitzien. U kunt
kiezen voor twee richtingen: de christelijke of de
openbare richting.

Kiest u voor de christelijke richting dan doet uw kind mee
aan de dagopening en afsluiting met gebed. Uw kind krijgt
3x per week les uit de godsdienstmethode Kind op
Maandag, waar Klimop nu ook mee werkt. Deze lessen
worden gegeven door een leerkracht van Noordkwartier.
Zie ook www.kindopmaandag.nl

S

inds april 2012 is de Werkgroep Identiteit
operationeel. In het begin was het vooral aftasten.
Wat konden we verwachten? Van elkaar? Maar ook
van de ideeën over identiteit?
Eigenlijk kwamen we vrij snel tot de conclusie dat er veel
meer overeenkomsten zijn dan verschillen. En vanuit die
basis hebben we in een zeer prettige sfeer samengewerkt.
Soms confronterend, dan weer positief kritisch, om te
komen tot een identiteit voor de nieuwe school waar ieder
kind zichzelf kan zijn en zijn eigen identiteit bewaart.
Want wat is nu eigenlijk identiteit? De identiteit van de
school is de basis van waaruit de school opereert. Het doel
van onze werkgroep was dan ook om een goede
samenwerking te bewerkstelligen en het borgen van de
beide stromingen in de nieuwe school. Dit met als doel een
nieuwe identiteit te kunnen neerzetten, waar alle kinderen,
ouders, leerkrachten en besturen achter staan.
Het is nog te vroeg om te weten hoe de uiteindelijke
identiteit van de school door alle partijen in de praktijk
wordt ervaren. Wat we wel kunnen stellen is dat er vanuit
beide stromingen op alle fronten kritisch en gedegen is
onderzocht en nagedacht wat het beste is voor de nieuwe
school. Sterker nog; eigenlijk zijn wij zo goed tot elkaar
gekomen dat er weinig tot geen concessies zijn gedaan.

D

e Werkgroep Identiteit is geregeld bij elkaar
geweest om zaken te bespreken. In eerste instantie
is door de werkgroep de huidige situatie
onderzocht. Hoe werd vormgegeven aan identiteit op de
beide scholen? Het godsdienstonderwijs en het
vormingsonderwijs zijn kritisch bekeken, de wijze van
uiting van de levensbeschouwelijke overtuiging is
besproken. Er is gekeken naar lesmethoden voor het
vormingsonderwijs. Vervolgens hebben we kritisch
gekeken naar wat we graag wensen te behouden.

Kiest u voor de openbare richting dan doet uw kind niet
mee aan de dagopening en afsluiting. Uw kind krijgt 3x per
week les uit de methode Heb ’t lef. Dit is een nieuwe
levensbeschouwelijke methode en omvat gesprekken over
waarden en normen, informatie over verschillende religies
en christelijke feesten en gaat over goed burgerschap. Deze
lessen zullen worden gegeven door een leerkracht van
Marenland. De keuzemogelijkheid voor GVO of HVO
komt hiermee te vervallen, omdat de nieuwe methode
beide omvat. Zie ook www.hebtlef.nl
De lessen zullen gegeven worden op maandagmiddag van
14:45 – 15:15 uur, op dinsdagmiddag 14:45 – 15:15 uur en
op vrijdagochtend van 11:30 – 12:00 uur. We willen de
groepen als volgt verdelen: de groepen 1 t/m 4 en de
groepen 5 t/m 8 zullen gezamenlijk les krijgen vanuit de
methode Kind op Maandag of Heb ’t lef, net waar u voor
kiest. Na de kerstvakantie zal bovenstaande werkwijze
geëvalueerd worden door de permanente identiteitscommissie.
Bijgaand vindt u een inschrijfformulier waarop u uw
keuze kunt aangeven.
Na de vakantie zal de werkgroep identiteit overgaan in een
permanente commissie, een commissie die erop toeziet dat
beide stromingen gewaarborgd blijven. Ook gaan we
overleggen hoe we aan de verschillende vieringen vorm
gaan geven. Lijkt het u leuk om zitting te nemen in de
permanente commissie dan kunt u zich aanmelden bij Rita
of Arjan. In de commissie zitten twee ouders van de
openbare school, twee ouders van de christelijke school en
twee leerkrachten; één van Noordkwartier en één van
Marenland.

T

ot slot rest ons om aan te geven dat wij er als
werkgroep identiteit zeker van zijn dat er een goede
start gemaakt is met het vormen van de identiteit
van de nieuwe school: Een school waar ieder kind zichzelf
kan zijn en zijn of haar eigen levensbeschouwelijke
overtuiging kan beleven zoals hij of zij wil!

