JAARVERSLAG STICHTING LANDELIJK IKOS 2019
Inleiding
In dit jaarverslag vermelden we de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de Stichting
Landelijk IKOS in 2019. Er is hard gewerkt aan een project om lessen GVO voor gebruik in
specifiek de onderbouw te realiseren, IKOS Onderwijs is bezig met een professionaliseringsslag en
ook bestuurlijk waren er wijzigingen.
Samenstelling bestuur
Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit mevrouw M.E. (Maaike) Rosen Jacobson-van
Dam, voorzitter – Remonstrantse Broederschap, mevrouw A. (Annemieke ) van der Veen –
penningmeester - VVP, mevrouw J.A.E. (Janey )Keuning-van Dam - PKN en mevrouw M. (Marion)
Hurrelbrinck - PKN. De heer H. (Henk) Pol- adviseur, lid van het bestuur PCGVO namens Stichting
Landelijk IKOS.
Per 1 oktober heeft het bestuur na lange jaren van trouwe inzet afscheid genomen van de heer P.
(Pieter) Witteveen (ADS) , secretaris. Ook van mevrouw W. (Wilna) Quakkelaar-Plantinga namen
we afscheid. Het secretariaat wordt voorlopig waargenomen door Maaike Rosen Jacobson-van
Dam.
Sandra de Ruiter, Joke van der Heide (namens de ADS) en Greetje Geluk-Westerman hebben
toegezegd per januari 2020 toe te treden tot het bestuur. Sandra de Ruiter heeft al enige
vergaderingen meegemaakt .
Bestuurlijke ontwikkelingen
Op 23 mei en 21 november was er een overleg met PCGVO met de volgende agendapunten:
•
Rondom GVO-plein zijn diverse ontwikkelingen gaande: de naam is veranderd in Zinvoller
Onderwijs. Er wordt nagedacht over een databank waar alle gebruikte methoden bij
PCGVO op komen te staan.
•
De besturen van IKOS en PCGVO delen hun zorgen over de financiële mogelijkheden voor
de ondersteuning van de methode IKOS-onderwijs.
•
Gesproken werd over de nieuwe bestuursstructuur van het bestuur van PCGVO en de
consequenties voor IKOS landelijk.
Op 21 november werd ook afscheid genomen van Leon Bal als bestuursvoorzitter PCGVO.
Landelijke studiedag op vrijdag 17 mei in Amersfoort
Voor de hele sector GHVO was er een studiedag met als thema: “Samenleven wat een kunst”.
GHVO heet nu Centrum voor Vormingsonderwijs.
Overleg IKOS bestuur en VONKT
In dit jaar is er een aantal maal gesproken over het project Kom in de Kring, de professionalisering
van IKOS onderwijs en de verdere realisatie van een databank met lesmateriaal voor de docenten.
IKOS landelijk was dit jaar weer betrokken bij de samenstelling van de nascholing voor de
docenten. IKOS landelijk streeft ernaar meer GVO gerelateerde bijscholingen te organiseren.
Werken aan een nieuwe website
De website van Landelijk IKOS was niet meer up-to-date. Er komt een nieuwe vormgeving met
mogelijkheden die bij de huidige technologische ontwikkelingen horen. De teksten voor de website
werden voor een deel herschreven en geactualiseerd. Helaas hebben wij dit jaar geen nieuwsbrief
laten verschijnen.
Wij hopen in januari 2020 over een nieuwe website te beschikken. Met de lancering van de nieuwe
website van Landelijk IKOS zal ook een nieuwe nieuwsbrief met vernieuwde opmaak verschijnen.
IKOS onderwijs- VONKT (zinvoller onderwijs)
Eind 2018 is Liesbeth Jonas-Winters Alja Streutker opgevolgd als eindredacteur voor IKOS
onderwijs. Pieter Witteveen beëindigde in oktober zijn redacteurschap van IKOS onderwijs. Myrthe

Kelder heeft plaats genomen in de redactie. Jik van der Laan van VONKT maakt als vanouds de
redactie compleet. De nieuwe redactieleden werken op freelancebasis voor IKOS onderwijs. Goede
vrijwillige redactieleden zijn, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, niet of nauwelijks te
vonden.
Thematisch wordt er samengewerkt en aangesloten bij de methode Kleur. In 2019 waren de
thema’s:
•
Geloven moet je doen
•
Geluk
•
Op avontuur door de bijbel
•
Thuis
De lessen zijn te vinden op www.zinvolleronderwijs.nl.
Ook het schrijven van lessen wordt verder geprofessionaliseerd. De redactie werkt vanaf eind 2019
met een pool lesschrijvers. Op 11 december werd een workshop voor de lesschrijvers gegeven
met als onderwerpen een eenduidige lesopzet en een workshop creatief schrijven. De
vrijwilligersvergoeding voor het schrijven van een les werd passend verhoogd.
Project “Kom in de Kring”
Voor het project “Kom in de Kring, lessen GVO voor de onderbouw van de openbare basisschool” is
er aan fondswerving gedaan met als resultaat voldoende financiële middelen om te starten. Met
de beoogd auteur en samensteller van ‘Kom in de Kring, vieren met jonge kinderen’ kon echter
geen overeenkomst gesloten worden. Het IKOS-bestuur zoekt nu andere wegen om voor de
onderbouw van het basisonderwijs lesmateriaal samen te stellen. Er is onder docenten GVO grote
behoefte aan.
Beleidsplan 2019-2021
Het beleidsplan 2017 -2019 werd herzien. In het beleidsplan 2019-2021 ligt de focus vooral op
inhoudelijke vernieuwing: het project voor de onderbouw van het basis onderwijs en IKOS
onderwijs.
Financiën
Voor het project Kom in de Kring zijn fondsen geworven. Indien een nieuw project voor de
onderbouw wordt opgestart zullen wij de donerende fondsen vragen of wij de toegezegde
bijdragen voor Kom in de Kring daarvoor kunnen gebruiken. Zo nodig zal verdere fondsenwerving
plaatsvinden.
De professionalisering van IKOS Onderwijs vraagt grote financiële offers. Hier gaat hopelijk de kost
voor de baat uit. Gelukkig ontvangen we financiële steun van IKOS-afdelingen.
Door het bestuur wordt naar andere oplossingen gezocht om IKOS onderwijs in stand te houden
voor het GVO.
Samenvatting.
De focus lag dit jaar bij realisatie van het project Kom in de Kring en de professionalisering van
IKOS onderwijs. Wij hopen in 2020 oplossingen te vinden voor de naderende financiële problemen
Januari 2020
Pieter Witteveen, secretaris IKOS landelijk
Maaike Rosen Jacobson, voorzitter IKOS landelijk , secretaris a.i.
Annemieke van der Veen, penningmeester IKOS landelijk

