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Schooljaar 2017-2018 bestond de identiteitscommissie uit 6 leden. Jose Durenkamp en Theo 
Jansen namens de katholieke richting, Esther Scherff en Nynke Mulder namens de protestants 
christelijke richting en Annelies Brian en Anja Vink namens de openbare richting. Anja Vink 
heeft aan het einde van het schooljaar 2018-2019 de IC verlaten.  Haar termijn was al 
meermalen verlengd en nu was het tijd om de IC te verlaten.   
 
Mandegoud is samenleving in het klein, zowel qua aantal als in leeftijdsjaren. Een 
samenleving bestaat uit allerlei identiteiten. Op Mandegoud hebben wij de kernspreuk 
Mandegoud - één in de verschillen. Deze kernspreuk geeft al aan dat de IC veel waarde hecht 
aan de herkenbaarheid van de drie richtingen (RK, PC en Openbaar) op Mandegoud. Dit 
betekent niet dat er alleen aandacht is voor deze drie richtingen. De IC wil actief vormgeven 
aan de gezamenlijke zogenaamde brede identiteit van Mandegoud , maar heeft ook aandacht 
voor de vele andere richtingen.    
 
De IC vergadert circa 4 keer per schooljaar, waarvan 1 keer in de 2 jaar samen met het team 
en de MR.  
De aanwezigheid van de schoolleider Henrieke Sakey en één van de teamleden bij iedere 
vergadering is erg plezierig. Regelmatig schuift ook de godsdienstdocente Nathalie van der 
Bleek aan. Dit zijn korte lijnen en deze input en betrokkenheid van de schoolleider, het team 
en de godsdienstdocente is van groot belang om tot gezamenlijke plannen en activiteiten te 
komen.  
 
De rol van de identiteitscommissie is bij vieringen op school beperkt, maar voor alle richtingen 
is het belangrijk dat er een brug blijft tussen de kerk en de school. Mandegoud probeert met 
alle groepen ééns per jaar een bezoek aan de kerk brengen. Er zal dit schooljaar gekeken 
worden naar de samenwerking met de pastor en dominee en hun rol tijdens de lessen.  
 
Op Mandegoud werken wij met de methode Heb ’t lef. Godsdienstdocente Nathalie van der 
Bleek geeft deze lessen. In deze methode is het vertrekpunt niet één bepaalde geestelijke 
stroming. De drie identeiten van Mandegoud zijn de leidraad, maar ook andere richtingen  
komen aan bod. Heb 't Lef stimuleert de kinderen om met elkaar van gedachten te wisselen, 
hun mening te geven en elkaar en zichzelf kritische vragen te stellen. 
Naast de methode biedt Godsdienstdocente Nathalie van der Bleek lessen aan die passen bij 
de periode van het jaar. Hierbij kan het gaan om een viering, het seizoen of een ander thema 
zoals vriendschap.  
 
Uit het tevredensheidonderzoek is naar voren gekomen dat zowel leerlingen als ouders 
tevreden zijn over de godsdienstlessen en de manier waarop er aandacht wordt besteed aan 
de verschillende richtingen.  
De identiteitscommissie heeft aangegeven dat het goed is meer zichtbaar te zijn en zal 
daarom van elke vergadering een samenvatting in de nieuwsbrief zetten. Dit om ouders te 
betrekken bij de gespreksonderwerpen.  
 


