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ONZE AMBITIES EN DOELEN

Hindernissen en oplossingen

Identiteit is een lastig onderwerp omdat het emotioneel heel 
dicht bij mensen staat

Het vullen van de ‘C’ binnen de scholen gaat niet snel, omdat 
je er goed met collega’s, kinderen en ouders over moet praten

Omdat we een beleid willen uitzetten dat door iedereen 
wordt gedragen, maken we gebruik van de diensten van een 
professional

Communicatie en afstemming

Afstemming binnen het DO

Nieuwsbrief Arlanta gebruiken om het levend te houden bij de 
‘dragers van de identiteit

 ● Herijking van het Christelijk onderwijs
 ● Bewustwording van de ‘C’ in onze organisatie vergroten
 ● Levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit van ons onderwijs versterken
 ● Erkenning van de diversiteit van de scholen

Egbert Schilstra (directeur, kartrekker) 
Trynke Mulder (directeur) 
Bauke Hoekstra (leerkracht)
Tineke Schilstra (leerkracht)
Aafke Reinders (deskundige Verus)

Meer Weten?
Klik hier voor het complete plan
van Identiteit 

Invulling schoolplan

Route 1

Opstellen van een richtinggevend document 
voor de invulling van de ‘C’

Dit kan worden gebruikt bij het opstellen van 
de schoolplannen

Onderzoek onder ouders

Route 2

Uitvoeren online enquête onder ouders naar 
beleving en wensen levensbeschouwelijk 
onderwijs

Resultaat: helder overzicht per school en voor 
totale stichting van wensen en verwachtingen 
van ouders t.a.v. de ‘C’

Workshop geloofsgesprekken

Route 3

Organisatie van workshop voor leerkrachten 
over voeren geloofsgesprek in de klas

Op basis hiervan geloofsgesprekken voeren in 
de diverse groepen

Leerkrachten kunnen reacties interpreteren en 
goed doorvragen

Lessen over identiteit en diversiteit

Route 4

Ontwikkelen van lessen voor de leerlingen 
vanaf groep 5

Doel: leerlingen genuanceerd laten nadenken 
over diversiteit in geloofsbelevingen

Onderzoek onder medewerkers

Route 1

Via online enquête onder medewerkers zijn beleving en invulling 
van de ‘C’ in kaart gebracht

Resultaten zijn verwerkt en onderzoek is afgerond

Bijeenkomst voor directeuren

Route 2

Bijeenkomst voor directeuren georganiseerd over identiteit

Beeld van directeuren over identiteitsvraagstukken is helder 
geworden

Gehanteerde werkvormen konden ook bij de teamgesprekken 
gebruikt worden 

Teamgesprekken binnen de scholen

Route 3

Binnen de scholen zijn teamgesprekken gehouden over identiteit

Daarvan heeft terugkoppeling naar de expeditiegroep 
plaatsgevonden

Expeditiegroep neemt resultaten mee naar de volgende etappe
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