JAARVERSLAG STICHTING LANDELIJK IKOS 2021
Inleiding
In dit jaarverslag vermelden wij de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de Stichting
Landelijk IKOS in 2021. Er is hard gewerkt aan het project om lessen GVO voor gebruik in specifiek de
onderbouw te realiseren. IKOS Onderwijs werd verder gemoderniseerd en ook bestuurlijk waren er
wijzigingen.
Samenstelling bestuur
Per 31 december 2021 bestond het bestuur uit:
G.D. (Greetje) Geluk-Westerman, voorzitter – PKN
A. (Annemieke) van der Veen, penningmeester – VVP en Remonstranten
S. (Sandra) de Ruiter, notulist – PKN
J.E. (Joke) van der Heide – Doopsgezinde Kerk (ADS)
M.J. (Marion) Hurrelbrinck, secretaris – PKN

Per 1 juli 2021 heeft het bestuur afscheid genomen van de heer H. (Henk) Pol, op voordracht van
Stichting Landelijk IKOS bestuurslid van PC GVO en adviseur van IKOS.
De heer S. (Simon) Bijl is per november 2021 benoemd als bestuurslid PCGVO, op voordracht van
Stichting Landelijk IKOS.
Bestuurlijke ontwikkelingen
Het bestuur van Landelijk IKOS kwam in 2021 zeven maal bijeen, waarvan zes maal via ZOOM.
Er is overleg gevoerd met PCGVO over o.a. de volgende agendapunten:
-

De besturen van IKOS en PCGVO delen hun zorgen over de financiële mogelijkheden voor de
ondersteuning van de methode IKOS-onderwijs
De naamsverandering van IKOS onderwijs in Op Weg met Verhalen
De samenwerking met de andere denominaties

Overleg IKOS en VONKT
In 2021 is er ook een aantal maal gesproken met VONKT over de update van de databank met
lesmateriaal voor de docenten www.zinvolleronderwijs.nl. Daarnaast is hen gevraagd om mee te
denken voor een PR en acquisitieplan voor de vernieuwde lessenserie ‘Op weg met verhalen’.

In 2022 wordt de bestaande flyer herzien en geactualiseerd. Er wordt ingezet op social media en er
zullen advertenties geplaatst worden in ‘Kleur op school’. Er worden instructiefilms gemaakt voor de
lessen onderbouw en over hoe te werken met ‘Op weg met verhalen’. Daarnaast zullen er workshops
ontwikkeld worden voor gebruik van het materiaal. Regelmatig zal het materiaal door adviseurs
onder de aandacht gebracht worden bij identiteitstrajecten en op studiedagen in het land.
IKOS onderwijs
Halverwege 2021 is een nieuwe naam voor IKOS onderwijs gepresenteerd: ‘Op weg met verhalen’,
lessen levensbeschouwelijke vorming voor het basisonderwijs. De naaamsverandering beoogt beter
te communiceren waar het ons omgaat. Hierover was uiteraard uitgebreid contact met VONKT.
Thematisch wordt er regelmatig samengewerkt en aangesloten bij de methode Kleur. In 2021 waren
de thema’s:
1.
2.
3.
4.

God in klanken
Zonder liefde ben je nergens
Aangenaam kennismaken
Stralend

De lessen zijn te vinden op www.zinvolleronderwijs.nl.
Beleidsplan 2022-2025
In 2021 is een nieuw beleidsplan voor de periode 2022-2025 aangenomen. De focus van dit
beleidsplan ligt op inhoudelijke vernieuwing: de afronding van het projekt voor de onderbouw van
het basisonderwijs. Daarnaast zoeken we naar mogelijkhedeen om de ontmoeting met medegodsdiensten te ondersteunen via ‘Op weg met verhalen’.
De exploitatie van ‘Op weg met verhalen’ vraagt grote financiële offers. Hier gaat hopelijk de kost
voor de baat uit. Gelukkig ontvangen we financiële steun van IKOS-afdelingen en zoekt het bestuur
naar verbreding van het aantal abonnementen op ‘Op weg met verhalen’. We zoeken ook buiten het
openbaar onderwijs. Ook kan een school een abonnement op ‘Op weg met verhalen’ nemen.
Samenvatting
De focus lag dit jaar bij de realisatie van het projekt: “Lessen godsdienstige vorming in de onderbouw
in lessenbank IKOS onderwijs” en de naamsverandering van IKOS onderwijs in ‘Op weg met
verhalen’. Wij hopen in 2022 oplossingen te vinden voor de financiële problemen.
Januari 2022
Marion Hurrelbrinck, secretaris IKOS landelijk
Greetje Geluk-Westerman, voorzitter IKOS landelijk
Annemieke van der Veen, penningmeester IKOS landelijk

