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Het afgelopen jaar bestond de identiteitscommissie uit 6 leden. Herman Hegge en Theo
Jansen namens de katholieke richting, Janette Scholtens en Nynke Mulder namens de
protestants christelijke richting en Roos Brakema en Anja Vink namens de openbare richting.
Roos Brakema is aan het einde van het schooljaar 16-17 uit de IC gegaan en Annelies Brian
is bereid gevonden haar rol over te nemen.
De IC hecht veel waarde aan de herkenbaarheid van de drie richtingen (RK, PC en
Openbaar) op Mandegoud en willen ook actief vormgeven aan de gezamenlijke zogenaamde
brede identiteit van Mandegoud als samenwerkingsschool.
Ook ervaart de IC het als erg prettig dat Henrieke Sakey als schoolleider en een van de
teamleden altijd bij de vergaderingen aanwezig is geweest. Daarnaast schuift regelmatig de
godsdienstdocente Nathalie van der Bleek aan. Input en betrokkenheid van de directeur en
het team is van groot belang om tot gezamenlijke plannen en activiteiten te komen.
De IC vergadert circa 4 keer per schooljaar, waarvan 1 keer in de 2 jaar samen met het team
en de MR.
Uit het tevredenheidsonderzoek van het afgelopen jaar kwam naar voren dat de meeste
ouders tevreden waren met de invulling van de identiteit en dat elke geloofsrichting aan bod
kwam.
De rol van de identiteitscommissie is bij vieringen op school beperkt, toch is het de meeste
richtingen van belang dat er een brug blijft tussen de kerk en de school. Helaas is het niet
mogelijk geweest het afgelopen jaar gezamelijke vieringen te houden. De pastor en de
dominee zijn een aantal keren op school geweest om een gastles te komen geven aan alle
groepen. Voor het komende jaar komen er wel een paar gezamelijke vieringen op de
planning.
Afgelopen schooljaar is verder gewerkt met de methode Heb ’t lef en Nathalie van der Bleek.
Uit de evaluatie bleek dat deze aanpak succesvol is en de ouders tevreden zijn. Juf Nathalie
plant de lessen, wel in overleg met de schoolleider en de IC.
In de vergadering met de MR hebben we dit keer ons gezamenlijk gericht op de verbinding
van de school met het dorp en de verdere omgeving. Hieruit kwam naar voren dat er reeds
heel veel gebeurt op dit gebied. Nieuwe initiatieven hieruit zijn onder ander een beroepen
middag in de loop van schooljaar 2017-2018, de samenwerking met ‘mien toentje’ voor het
doen van klusjes op school en in voorbereiding een activiteit rond de historie van het dorp.
Voorbeelden hoe Mandegoud en het dorp elkaar kunnen versterken.

