JAARVERSLAG STICHTING LANDELIJK IKOS 2018
Inleiding
In dit jaarverslag vermelden we de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de
Stichting Landelijk IKOS in 2018. Veel bestuurszaken stonden in het teken van het
inhoudelijk overleg over GVO. Er is grote vraag naar lesmateriaal voor de onderbouw en
IKOS- onderwijs wil daarop inspelen. Het is ook de reden dat onderzocht is en wordt om de
methode “Kom in de kring” , die ontwikkeld is voor een kerkelijke setting, als basis te laten
dienen voor lesmateriaal in de onderbouw.
Samenstelling bestuur
Per 31 december 2018 bestond het bestuur uit mevrouw M.E. (Maaike) Rosen Jacobson-van
Dam, voorzitter – Remonstrantse Broederschap, de heer P. (Pieter) Witteveen-secretarisDoopsgezinde Broederschap, mevrouw A. ( Annemieke ) van der Veen – penningmeester VVP, mevrouw J. A.E ( Janey )Keuning-van Dam -PKN; mevrouw W. (Wilna) QuakkelaarPlantinga- PKN en mevrouw M (Marion) Hurrelbrinck-PKN. De heer H. (Henk) Poladviseur namens Stichting Landelijk IKOS, lid van het bestuur PCGVO.
Adviesraad en plaatselijke werkgroepen
•

De adviesraad van PCGVO is officieel in januari 2018 opgeheven. De statuten en het
reglement van PCGVO moesten daarop aangepast worden en ook dat heeft officieel zijn
beslag gekregen. Plaatselijke werkgroepen kunnen wel hun vragen en mening kenbaar
maken bij het bestuur van PCGVO via het bureau in Utrecht. Voor vragen van plaatselijke
werkgroepen over IKOS is Janey Keuning-van Dam het aanspreekpunt. Het afgelopen
jaar zijn er drie plaatselijke IKOS werkgroepen opgeheven n.l. Meppel, Dronten en
Drachten.

Overleg IKOS-bestuur met bestuur PCGVO
Tweemaal per jaar is er overleg tussen de besturen van PCGVO en IKOS. De belangrijkste
onderwerpen betreffen inhoud en professionalisering van het GVO. In het overleg van juni
is daarbij aan de orde geweest “Verhalen leven” (zie bij studiedag 25 mei). Tevens is er
gesproken over de mogelijkheden voor PCGVO bij te dragen aan het geschikt maken van
“Kom in de Kring” voor de onderbouw in het basisonderwijs. Tijdens het tweede overleg in
november is hier verder op ingegaan, maar tot definitieve afspraken is het nog niet gekomen.
Voor PCGVO is het belangrijk meer lessen te beoordelen. Kortom er is meer onderzoek
nodig om te kijken of de lessen in de praktijk werken. Wel is er een positieve insteek en
bereidwilligheid mee te werken, zeker ook in het belang van goed lesmateriaal voor de
onderbouw in het primair onderwijs.
Landelijke studiedag op vrijdag 25 mei in Amersfoort
Voor het GVO was er een studiedag op vrijdag 25 mei in Leerhotel Het Klooster in
Amersfoort, waar 150 docenten GVO aanwezig waren. Roel van Swetselaar, docent aan de
Christelijke Hogeschool in Ede, hield na een korte opening/viering, een’ interactieve’
inleiding over het GVO op de openbare school en de ontwikkelingen die het vak heeft
doorgemaakt. Deze dag was het thema” Verhalen leven, het handboek met de nieuwe

praktijkgerichte aanvulling op het document 'Krijtlijnen voor PC GVO’. In 8 verschillende
workshops werd “Verhalen leven” verder verkend en verdiept. De landelijke Stichting IKOS
was met een stand present.
Centrum voor Levensbeschouwing wordt VONKT
Belangrijk voor IKOS is sinds jaar en dag de samenwerking met het CVL in Leeuwarden .
Voor de nascholing in opdracht van IKOS en de uitgave – digitaal- van IKOS-onderwijs. Het
Centrum voor Levensbeschouwing kreeg binnen NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden
een nieuwe plek in de gerestaureerde molen ‘De Eendragt’. Bij de officiële opening op
donderdag 8 maart 2018 kreeg het C.V.L een nieuwe naam VONKT en een nieuwe website
www.vonkt.nl . Vanzelfsprekend was IKOS bij de feestelijke opening aanwezig.
IKOS onderwijs-GVOplein
In 2018 zijn er door de redactie van IKOS-onderwijs bestaande uit Alja Streutker, Jik v.d.
Laan (CVL-VONKT) en Pieter Witteveen vier thema’s uitgewerkt(aansluitend bij de methode
KLEUR). Achtereenvolgens: 1. Waar kies je voor 2. Vreugde 3. Wie is Koning 4. Kleur . De
lessen zijn nu te vinden op www.zinvolleronderwijs.nl In september is afscheid genomen van
Alja Streutker als eindredactrice. Ze is opgevolgd door Liesbeth-Winters-Jonas. We zijn op
zoek naar nog een nieuw redactielid.
Project “Kom in de Kring”
Het afgelopen jaar is er veel overleg geweest om te onderzoeken of ‘Kom in de Kring”,
liturgisch materiaal voor de jonge kinderen, mogelijkheden biedt voor GVO-lessen in de
onderbouw. De onderzoeksgroep bestond uit Corien van Ark (auteur van de methode “Kom in
de Kring”), Annemieke v.d. Veen (IKOS), Liesbeth Winters-Jonas (docent GVO met
ervaring werken in de onderbouw), Pieter Witteveen (redactie IKOS-onderwijs en bestuurslid
IKOS) en Jik v.d. Laan (CVL) De basis van “Kom in de Kring” is werken met
prentenboeken en deze, concludeert het onderzoek, bieden een uitstekende mogelijkheid voor
levensbeschouwelijke en godsdienstige zingevingsvragen in de onderbouw.
Resultaat van het onderzoek zijn enkele uitgewerkte voorbeeldlessen, een degelijke
godsdienst-pedagogische verantwoording “Bij het Licht, een verantwoording van Kom in de
kring” en een begroting. Hiermee is het mogelijk een uitgebreide database van lessen voor de
onderbouw te creëren. Bestuur PCGVO en verschillende fondsen zijn benaderd om dit alles
financieel mogelijk te maken. In 2019 moeten de vervolgstappen gezet worden.
Website en nieuwsbrief
In 2018 is er driemaal een Nieuwsbrief uitgegaan naar de IKOS-leden. In januari, juli en
oktober. In de Nieuwsbrief worden plaatselijke IKOS-afdelingen, IKOS-bestuurders en
GVO-docenten op de hoogte gehouden van de actualiteit.
Financiën
Onze stichting heeft inmiddels een ANBI-status gekregen, wat betekent dat giften aftrekbaar
zijn. Meerdere plaatselijke werkgroepen die in 2017 benaderd zijn met de vraag IKOSonderwijs financieel te ondersteunen hebben positief op deze oproep gereageerd. Ook voor
het project “Kom in de Kring” zijn al giften binnen gekomen, een speciale oproep aan
afdelingen om ook “Kom inde Kring’ te steunen staat gepland.

Samenvatting
In 2018 is er weer het nodige bestuurlijke werk verricht voor goed GVO op de openbare
basisscholen ( en niet onbelangrijk ook voor samenwerkingsscholen). Perspectief biedt het
ontwikkelen van lesmateriaal voor de onderbouw , waaraan IKOS-onderwijs en “Kom in de
kring” belangrijke pijlers voor willen vormen.
Pieter Witteveen, secretaris IKOS landelijk

