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IDENTITEIT 
 

1. ALGEMEEN  
 

Wij zijn een katholieke basisschool en maken dat in iedere groep zichtbaar door: 
1. een dagopening met de catechesemethode "Trefwoord"; 
2. het vieren van de kerkelijke feesten Kerstmis en Pasen. 
We komen vooral door de catechesemethode en de kerkelijke feesten in aanraking met 
Jezus van Nazareth, bijbelverhalen en de christelijke cultuur en andere culturen. Christelijke 
waarden en normen zoals respect, begrip en tolerantie zijn voor ons belangrijk.  

 

2. CATECHESE 
 

Onze school is een katholieke school. Dat betekent dat we in ons onderwijs en in ons doen 
en laten uitgaan van een bijbelse en kerkelijke traditie. We geven catecheselessen aan de 
hand van de projecten van Trefwoord. Trefwoord werkt op basis van een kalender die op een 
centrale plaats in de klas is opgehangen. De kalenderbladen kunnen aanleiding zijn voor een 
dagopening. De onderwerpen van de dagopeningen worden gevarieerd aangeboden in de 
vorm van een gedicht, spel, gebed, lied, verhaal, bijbelverhaal, leestekst, werkblad of andere 
vormen van zelfstandig werken.  
 
Gedurende enkele weken vormen de onderwerpen samen één thema dat ook op de bijbeho-
rende kleurenposter voor die periode terug te vinden is. De uitwerking gebeurt op drie leef-
tijdsniveaus: groep 1 t/m 4, groep 5/6 en groep 7/8. Voor vieringen met Kerstmis en Pasen 
gebruiken wij speciale uitwerkingen.  
In groep 1 t/m 6 is sprake van een dagopening met daarbij een verdiepingskeuze uit de 
methode Trefwoord. In groep 7 en 8 is sprake van een dagopening met daarbij minstens 3x 
per week een verdiepingskeuze uit deze methode. Iedere leerkracht is vrij om een eigen 
keuze uit de aangeboden verdiepingsstof van de methode van Trefwoord te maken. Daarbij 
blijven onze christelijke waarden en normen zoals respect, begrip en tolerantie voor ons 
belangrijk. 
 

3. COMMUNIE, VORMSEL EN KERST 
 

Communie en vormsel 
Als school met een katholieke identiteit willen we een actievere rol spelen in de voorberei-
ding op de sacramenten communie en het vormsel. We zijn van mening dat de daadwerkelij-
ke voorbereiding een taak is van de parochie en de ouders. Wel vinden we dat we in de 
informatieve sfeer een duidelijkere rol kunnen hebben. 
 
Die informatieve rol krijgt vorm door onderstaande activiteiten: 
a. Op uitnodiging van de school komt de pastoraal werker medio november in groep 4 en 8. 

Hij zal met alle kinderen uit die groepen praten over de sacramenten. Er wordt gesproken 
over de inhoudelijke kant van het betreffende sacrament en er wordt uitgelegd wat het 
betekent als je je hiervoor opgeeft.  

b. In februari/maart brengen alle kinderen uit groep 4 een bezoek aan de kerk. Dit gebeurt 
in samenwerking met de communiewerkgroep. 
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Het initiatief en de verantwoordelijkheid hiervoor zullen bij de school liggen. De pastoraal 
werker zal alleen een ondersteunende rol hebben. 
 

Kerst 
In de periode voor Kerst werken we naar een kerstviering toe. Jaarlijks wordt met de kerst-
werkgroep bekeken hoe we hier invulling aan geven. 
 

4. Andere activiteiten  
 
Vastenaktie is een campagne die Cordaid voert in opdracht van de stichting Bisschoppelijke 
Vastenaktie. In de zes weken tussen Carnaval en Pasen zetten meer dan duizend parochiële 
werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor die campagne. Meer dan dat, 
zij vormen het hart en de ziel van Vastenaktie. Met sobere maaltijden, sponsortochten, vas-
tendagen, voorlichtingsbijeenkomsten, schoolprojecten, kerkvieringen en andere hartverwar-
mende acties. In elk van die bijeenkomsten legt Vastenaktie een verband tussen anders 
leven hier en solidariteit met de armsten in het Zuiden. Soms ludiek, vaak verrassend en 
altijd geïnspireerd.  
 
Opbrengsten uit geldinzamelingen gaan naar kleinschalige en duurzame ontwikkelingsinitia-
tieven die worden opgezet en uitgevoerd door de mensen dáár. Mensen die met een 
minimum aan middelen en een maximum aan wilskracht de cirkel van uitsluiting en armoede 
doorbreken. Beetje bij beetje. In Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-
Europa. Vastenaktie steunt hen ongeacht hun sekse, ras, geaardheid of geloof.  
Samen maken we er meer van. Solidariteit leidt tot een betere wereld, waarin ook de 
allerarmsten kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Met meer dan 100 lopende projecten wil 
Vastenaktie ieder jaar andere volkeren overal ter wereld de hand reiken. Door deze 
projecten te steunen, delen wij een stukje welvaart met onze medemensen en helpen wij ze 
vooruit. Zo delen we de inspiratie voor een betere wereld en een leefbare toekomst. Hier en 
daar. Want de wereld groeit als we delen. 
 
Onze school heeft de intentie daar tweejaarlijks (oneven jaren) een bijdrage aan te leveren. 
 
Verder hebben we aan het begin van het schooljaar altijd een sponsorloop. Dit is een 
initiatief dat samen met de plaatselijke missievereniging (MOV) wordt uitgevoerd. Leerlingen 
worden door de missievereniging geïnformeerd over het project (Ghana, Kenia of Tanzania) 
waarna ze sponsoren zoeken voor de wandeltocht die ze gezamenlijk gaan lopen. De 
opbrengst komt ten goede aan het project van dat jaar. 
 
 
 


