December 2017
NIEUW: Opleiding coördinator identiteit
Als u als leerkracht, directeur, team, schoolbestuur het belangrijk vindt dat…
 levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming, vieringen en andere zingevende
activiteiten een duidelijke plaats krijgen en hebben binnen uw school / bestuur en dat de identiteit
van uw school daarvoor de grondslag vormt;
 de (katholieke of interconfessionele) identiteit van uw school doorwerkt in de praktijk van alle dag
en helderheid ontstaat over de identiteit van de school;
 dit procesmatig en inhoudelijk op lange termijn in uw school gewaarborgd blijft;
 team én ouders de identiteit van uw school dragen en u een duidelijk verhaal naar ouders wil
kunnen bieden.
… laat dan één van uw collega’s zich bekwamen tot coördinator identiteit in uw basisschool.
Deze opleiding geeft een leerkracht uit het basisonderwijs de mogelijkheid zich te kwalificeren tot
coördinator identiteit. Samen met de schoolleiding en het team kan deze coördinator dan verantwoordelijk
zijn voor de doordenking en concrete uitwerking van de identiteit van zijn of haar school of bestuur.
De opleiding start
 in september 2018,
 duurt anderhalf jaar,
 heeft 200 uur studielast,
 omvat 15 bijeenkomsten van 4 uur
 wordt afgesloten met een certificaat.
In april 2018 start de inschrijving en de werving van deelnemers!
Wilt u meer weten, dan kunt u informatie krijgen bij
SOL- identiteitsbegeleiders, Jos Roemer, j.roemer@sol-identiteitsbegeleiders.nl 06-13186384
Aanleiding voor de ontwikkelde opleiding was de
gerichte vraag uit het veld naar meer expertise
rondom schoolidentiteit op katholieke basisscholen in
de regio. Een actuele reden, ingegeven vanuit een
breed waargenomen handelingsverlegenheid in het
werkveld rondom identiteitsvragen van de school. In
het spanningsveld van sterke secularisering aan de
ene kant en religieus gekleurde conflicten aan de
andere
kant
moeten
scholen
met
een
levensbeschouwelijke grondslag zich verantwoorden
en hun bestaansrecht opnieuw legitimeren. Een sluitend verhaal over de eigen bronnen en na te streven
idealen van de school volstaat hier niet. Dit verhaal wil ook geleefd worden, impliciet (en bij tijd en wijle
expliciet) uitgedragen worden door de teamleden. Ouders, besturen en anderen willen het proeven en zich
ertoe verhouden.
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Masterclass voor social spiritueel leiderschap
Het Vincent de Paul Center Nederland biedt in het komende voorjaar een korte en intensieve masterclass
aan voor leidinggevenden, die toe zijn aan verdieping. Het betreft drie twee tweedaagsen
(donderdagavond start de masterclass, zaterdagmiddag eindigt deze met een gezamenlijke lunch), die
plaats vinden in Kloosterhotel Zin in Vught.

De masterclass biedt zowel inhoudelijke input als de gelegenheid om in practica te werken aan een
concreet project.
Inhoudelijk staan er drie modules op het programma:
a. Dienend leiderschap, zoals uitgewerkt door Robert Greenleaf en een spirituele verdieping vanuit de
leiderschapsopvattingen van Vincent de Paul;
b. Identiteit en levensverhaal, wat is de relatie tussen mijn levensverhaal, mijn kernwaarden en mijn
leiderschap?
c. Een vloeibare samenleving, zoals uitgewerkt door Zygmunt Baumann en de implicaties van dit
perspectief voor leiderschap in een context van complexiteit.
De masterclass is opgezet in samenwerking met de DePaul University van Chicago. De practica worden
begeleid door ervaren coaches.
Data: 15-17 februari, 15-17 maart, 12-14 april en een afsluitdag op 30 juni 2018.
Voor meer informatie: www.vincentdepaulcenter.nl onder ‘Masterclass Inspireren en Dienen’.
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Vastenactie voor scholen
Samen met duizenden basisschoolleerlingen komt Vastenactie voor scholen jaarlijks in beweging voor
kinderen in een ontwikkelingsland. In 2017 spaarden ze voor een jeugdhuis in El Salvador waar de kinderen
veilig kunnen spelen zonder dat ze last hebben van het bendegeweld. Vastenactie biedt lesmateriaal voor
de vastentijd aan waarin een campagneland centraal staat, maar ook de voorbereiding op Pasen. Het
lesmateriaal van 2018 zal bovendien aansluiten bij de thema’s uit de lesmethoden Hemel en Aarde en
Trefwoord, dat al op veel scholen gebruikt wordt!

Om het campagneland en de thematiek van Vasten - iets doen voor een ander door zelf te minderen dichter bij de kinderen te brengen organiseert Vastenactie naast het uitgeven van een lespakket ook een
scholentour. De scholentour in 2017 was een groot succes. Scholen hebben de keuze uit drie programma’s:
musical, workshop of gastlessen. De musical wordt opgevoerd door een groep kinderen. Bij de workshops
studeren de leerlingen van groep 7 en 8 zelf de musical in, waarna ze hem spelen voor hun medeleerlingen
en leraren. Mede dankzij de vrolijke meezingliedjes en het enthousiaste toneelspel van de kinderen wordt
het een inspirerende voorstelling. Tijdens de gastlessen geven docenten van Vastenactie les in de klassen
over vasten, Pasen en het campagneland.
Het lespakket en de scholentour van Vastenactie geven de leerlingen een brede visie op mens en wereld
mee.
Voor meer informatie zie de website: www.vastenactie.nl/scholen
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