Verslag bijeenkomst Identiteitscommissie 20 september 2021
Aanwezig: Egbert, Nynke, Jetske, Gurbe, Karin, Rijna en Fokje

•

Asseliene Bouma is gestopt en er zijn een aantal ouders benaderd haar op te
volgen. Rijna van der Vlugt neemt vanaf nu plaats in de commissie.

•

In het jaarplan van school zijn betreffende identiteit opgenomen dat :
◦ de levo lessen vorig jaar door o.a. coronamaatregelen minder tot hun recht
zijn gekomen en dit nu weer goed neergezet zal worden.
◦ er in januari weer een enquête uitgezet zal worden om de tevredenheid van
ouders hierover in kaart te brengen.

•

Jetske coördineert het schoolproject LEVO en neemt deel in het bovenschoolse
netwerk over identiteit.

•

Dit jaar is de opzet in de klassen als volgt:
Groep 1/2 en 3/4 krijgen bijbellessen van Jetske en algemene levo van
Nynke. In groep 3/4 komt Tsjerk 1x per week voor een korte bijbelles.
◦ Groep 5/6 krijgt beide lessen van juf Angela en soms Ageeth.
◦ Groep 6/7 krijgt bijbelles van Ageeth en juf Jantine en algemeen van juf
Marianne
◦ Groep 8 krijgt bijbelles van Tjerk en algemeen van meester Wiebe.
Tjerk volgt een eigen methode maar past dit aan aan het thema van Trefwoord.
Hij wil er ook graag met de kinderen op uit.

◦

•

Vieringen:
◦ Voor vieringen komen er extra materialen bij alle leerkrachten
◦ Kerst: thema Trefwoord volgen. Invulling wordt nog gemaakt i.o. met ouders
die zich aanmelden. Deels in eigen klas, deels met ouders.
◦ Pasen t.z.t. ook.

•

Kerk-school-gezinsdienst
◦ Jetske en Ageeth doen voorbereiding
◦ Thema: wat is wijs.
◦ Ouders laten zien wat er op school met levo gedaan wordt.

•

Volgende bijeenkomst:
◦ Aandacht voor onderwerp ‘Geestelijke stromingen’
◦ Materiaal op school is verouderd.
◦ Graag allemaal voorbereiden voor volgende vergadering; welke stromingen
vinden we belangrijk en hoe zien we dat. Mogelijk ouders vragen (in
enquête?)
◦ In trefwoord staat weinig over verschillende stromingen.

•

W.v.t.t.k. In online lessen via junior Einstein zat een les over Pasen, wellicht zou
levo, wanneer online les nodig is, daar ook vaker opgenomen kunnen worden,
of kan materiaal eruit op school gebruikt worden.

•

In bijeenkomst februari komen dagopening/sluiting aan de orde en Pasen.

Afsluiting.
Volgende bijeenkomst op 22 november 2021

