
Raamschilderingen en afbeeldingen in de klas  
Een klaslokaal ziet er voor kinderen en ouders/verzorgers aantrekkelijk uit als deze is 
voorzien van raamschilderingen en/of ander decoratief materiaal. Op een protestants-
christelijke school horen passende schilderingen en passend decoratief materiaal. Onder 
passend wordt verstaan dat dit aansluit bij het thema waaraan gewerkt wordt en/of een 
educatieve waarde heeft. Niet passend zijn schilderingen of materialen die aanstootgevend 
zijn, zoals bij kerst kerstmannen en bij Pasen paashazen. 
Voor zowel de schilderingen als de materialen geldt dat dit leuk is, echter kan het als te druk 
worden ervaren en teveel afleidend zijn voor de kinderen.  
Er kan gekozen worden om een christelijke afbeelding op het raam te zetten, maar geen 
afbeelding van God of Jezus. 
De leerkrachten zijn vrij om te kiezen of zij raamschilderingen gaan maken of niet. Kiezen zij 
er voor om ze wel te maken, dan wordt er verwacht dat zij zich houden aan de 
bovenstaande punten en dat zij de aard van de schilderingen met elkaar afstemmen om er 
voor te zorgen dat de schilderingen en materialen een geheel vormen.  
 
 
Identiteitstafel 
In de groepen van de onderbouw staat een identiteitstafel. De bijbel, een kaars en het 
zendingsbusje staan standaard op deze identiteitstafel. In de onderbouwgroep staat de 
identiteitstafel op een herkenbare plek in de groep. 
De identiteitstafel kan ingericht worden met voorwerpen of met platen van christelijke 
rituelen en kan eventueel een accent bevatten dat passend is bij de jaarcyclus van de 
christelijke feestdagen, zoals de lijdenstijd, de adventstijd, Pinksteren, Hemelvaart en Pasen.  
In de bovenbouw is er minder ruimte om een identiteitstafel in te richten. In een 
bovenbouwgroep is echter wel de bijbel op een centrale plek in de klas te vinden. 
 
 
Thematafel 
In de groepen 1/2 wordt standaard een thematafel ingericht die past bij het thema waaraan 
gewerkt wordt. In de andere groepen komt het minder vaak voor dat een thematafel wordt 
ingericht. Er wordt gezorgd dat het thema van de thematafel past binnen de identiteit van 
onze school. De thematafel wordt ingezet bij het werken aan een thema en sluit aan bij de 
belevingswereld van de kinderen. De leerkracht overlegt indien nodig met de directie of 
bepaalde thema’s passen bij de identiteit van de Immanuelschool. Bepaalde thema’s zoals 
bijvoorbeeld Halloween, heksen, carnaval en/of sint maarten sluiten niet goed aan bij de 
identiteit van de Immanuelschool.  
 
Het kan voorkomen dat andere culturen en geloven op een thematafel in de midden- en 
bovenbouw aan bod komen. Een ander geloof is niet fout of slecht, het is alleen anders. Wij 
dienen daar met respect mee om te (leren) gaan. Kinderen leren bij dit thema wel het unieke 
van het christelijke geloof. 
 
 
  



Bijbelverhalen  
De leerkrachten volgen de door de school gekozen methode, zodat er een doorgaande lijn is 
binnen de verhalen en iedereen dezelfde verhalen vertelt in dezelfde week. Uiteraard wordt 
er in de bovenbouw dieper op de verhalen ingegaan dan in de onderbouw. Belangrijk bij het 
vertellen is dat de verhalen dichtbij de kinderen liggen, zodat de betrokkenheid groeit. In de 
bovenbouw wordt er regelmatig uit de bijbel gelezen. Voor het gezamenlijk lezen uit de 
Bijbel wordt er in de groepen 5 en 6 uit de Bijbel In Gewone Taal (BGT) gelezen en wordt er 
in de groepen 7 en 8 uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gelezen. De Bijbels worden ook 
gebruikt voor het leren omgaan met de Bijbel. 
 
De verhalen worden door de leerkracht zo veel mogelijk verteld en niet voorgelezen, om zo 
meer interactie te hebben tussen leerkracht en leerling. Verwerking van de verhalen mag. 
Dit kan door bijv. een knutselwerkje te maken of door het uit te beelden (getrouw volgens 
het verhaal). Door de verwerking maken de kinderen zich het Bijbelverhaal eigen.  
 
Bijbelverhalen zijn prachtig. Wij vinden kennis van/over de bijbel ook belangrijk. Hoe hoger 
de groep, hoe meer verdieping er in de Bijbelverhalen met de groep leerlingen gemaakt kan 
worden. Zo is het in de bovenbouw ook mogelijk om aandacht te besteden aan de 
kerkgeschiedenis, het leren van de Bijbelboeken en de tien geboden. 
 
Er wordt toegeleefd naar thema’s als Kerst en Pasen. Bij Kerst denken wij dan aan de 
adventtijd en bij Pasen aan de veertigdagentijd/lijdenstijd. 
 
Films die passen bij de verhalen, zijn toegestaan, maar we kijken wel of ze geschikt zijn voor 
de kinderen en of de film trouw is aan het verhaal dat in de Bijbel staat. We gebruiken de 
film niet in plaats van het Bijbelverhaal, maar als een ondersteuning van het verhaal. De 
Bijbel met het bijpassende verhaal wordt er daarom altijd bij gepakt. 
 
Wekelijks wordt op maandag het lied van de week aangeleerd en staat het kringgesprek in 
het teken van ontmoeting. Vervolgens worden op de volgende drie lesdagen drie 
Bijbelverhalen verteld en op de laatste lesdag vindt de verwerking plaats. 
 
 
  



commissies 
Commissies bestaan over het algemeen uit teamleden. Bij een aantal structurele activiteiten 
waar de ouderraad ook een financiële bijdrage aan levert, denken ouders vanuit de 
ouderraad mee in de voorbereiding en participeren zij in de uitvoering. Daarnaast is het 
mogelijk dat er incidentele activiteiten georganiseerd worden die uit een combinatie van 
teamleden en ouders/verzorgers bestaan. 
 
Commissies dragen zelf de verantwoordelijkheid voor wat ‘mag’ of ‘niet mag’. Daarbij 
houden ze de identiteit altijd voor ogen en zijn positief kritisch als het gaat om de inhoud 
van de vieringen. Mocht er onduidelijkheid zijn over een bepaald vraagstuk, dan kan de 
commissie teamleden, leden van de schoolraad en/of ouderraad bij het ontwikkelen van hun 
plan(nen) betrekken. De schoolraad is een permanente commissie die de identiteit naar 
buiten en binnen toe bewaakt. Zij kunnen en mogen altijd benaderd worden voor advies 
rondom identiteitsvraagstukken. Zowel in de schoolraad als in de ouderraad zijn de twee 
PKN kerken in Oudewater vertegenwoordigd. 
 
Vieringen  worden door een commissie uitgebreid opgezet (40-dagentijd, adventperiode 
enz.) als voorbereiding naar de viering. De commissie levert een kant-en-klaar product aan 
bijvoorbeeld bij dankdag. Je leeft met de school ergens naar toe. We willen in de commissies 
ook inbreng door kinderen (1 of twee kinderen), als dat in te passen is. 
 
 
kleding 
Teamleden hebben een representatieve functie en zijn daarbij een voorbeeld voor de 
kinderen. Teamleden zorgen ervoor dat zij  verzorgde en geen aanstootgevende kleding 
dragen. Het is niet wenselijk om kleding te dragen waarbij de mannelijke en vrouwelijke 
vormen tè nadrukkelijk getoond worden, hierbij valt te denken aan te strakke truitjes, te 
korte rokjes, te laag decolleté, te korte broek, kortom alles waar te voor staat.  
Bij kleding met logo’s en teksten wordt rekening gehouden met de identiteit van de school. 
Passen teksten en logo’s die op de kleding staan niet bij de identiteit van de school, dan 
wordt deze kleding niet op school gedragen. 
 
Wanneer een leerling kleding draagt waarbij de mannelijke of de vrouwelijke vormen tè 
nadrukkelijk getoond worden, gaat de leerkracht in gesprek met de leerling en/of de 
ouder(s)/verzorger(s).  
 
Bij sommige feesten, bijvoorbeeld de verjaardag van de juf, mogen de kinderen verkleed op 
school komen en worden kinderen soms geschminkt. Bij het verkleden en schminken 
worden horrorachtige creaties niet gewaardeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitspelen kerstverhaal, kerststal, paasfeest, hemelvaart, Pinksteren 
We willen het kerst-, paas-, hemelvaart- en pinksterverhaal centraal stellen. We vertellen de 
Bijbelverhalen. We leggen duidelijk uit waarom we een kerstboom en/of kerststal in de klas 
hebben. 
Centrale vieringen hebben de voorkeur om de saamhorigheid te bevorderen. 
Wat betreft de liederen bij de christelijke feesten: we handhaven de oude, bekende 
liederen, maar leren ook de nieuwe aan! 
We vinden het uitbeelden van het Bijbelverhaal prima omdat de verhalen dan beter 
opgenomen worden in het geheugen. We gebruiken het uitbeelden niet in plaats van het 
Bijbelverhaal, maar als een ondersteuning van het verhaal. De Bijbel met het bijpassende 
verhaal wordt er daarom altijd bij gepakt. 
Bij het uitspelen van Bijbelverhalen laten we de Jezus-figuur niet naspelen. 
 
 
Liedjes binnen de school (nog navragen bij onderbouw) 
Elke week leren de kinderen op de Immanuelschool op maandag het lied van de week, dat 
vervolgens elke dag geoefend kan worden.  Het lied van de week sluit aan bij de 
Bijbelverhalen van het kerkelijk jaar waardoor in de kerken het lied van de week gezongen 
kan worden om een brug te maken tussen kerk en school.  
Daarnaast is de schoolafspraak van het lied van de week dat liederen en psalmen elkaar 
afwisselen: de ene week een psalm en de andere week een lied. Hiermee wordt aandacht 
gegeven aan de diversiteit van de achterban van de Immanuelschool. De leerkracht 
bespreekt de inhoud van de liederen met de leerlingen. Bij het zingen van christelijke 
liederen kan Youtube als bron gebruikt worden waarbij de leerkracht rekening houdt met de 
beelden en de doelgroep. Het gebruik van Youtube kan een positieve bijdrage leveren aan 
het thuis zingen van de liederen. Kinderen weten de liederen vaak gemakkelijk te vinden en 
kunnen daardoor ook thuis oefenen.  
Rond de Bijbelse thema’s, zoals kerst en Pasen, leert de leerkracht de liederen aan die in een 
viering gezongen worden. Vaak worden bij de Bijbelse thema’s de bekende liederen 
herhaald.   
 
Daar waar bij de dagopening christelijke liederen gezongen worden, worden in de 
muzieklessen ook niet christelijke liederen gezongen. De leerkrachten zorgen ervoor dat de 
inhoud van deze liederen in het verlengde ligt van de christelijke liederen. 
 
Schoolvoorstellingen / cultuureducatie 
Zie ook bij: boeken/muziek/tv/sprookjes. 
We zijn kritisch ten opzichte van de inhoud. We vinden het belangrijk dat de leerlingen in 
aanraking komen met ons cultureel erfgoed; dat hoeft niet uitsluitend christelijk te zijn. 
Mocht de inhoud van de voorstelling of de educatie haaks staan op de identiteit van de 
Immanuelschool, dan wordt er besloten niet deel te nemen aan de activiteit. 
Mochten er vanuit de oudergeleding twijfels zijn ten aanzien van de inhoud van de activiteit, 
dan kan er, na overleg met de leerkracht en/of de directie, gekozen worden om een leerling 
niet deel te laten aan de activiteit en zal er voor een alternatief programma voor de leerling 
gezocht worden.  
 
 



Gebed binnen de school 
Op de Immanuëlschool doe je actief mee met het gebed en ben je eerbiedig tijdens het 
gebed. Elke dag begint en eindigt de groep met een gebed. Dat kan een gebed door de 
leraar, de kinderen of samen zijn. De kinderen bidden zelf of dragen zelf onderwerpen aan.  
Het Onze Vader wordt aan de kinderen geleerd, waarbij de betekenis van het Onze Vader op 
kindniveau wordt uitgelegd. 
Er zijn diverse vormen van gebed mogelijk binnen de identiteit van de Immanuëlschool, 
bijvoorbeeld het zingen of opzeggen van het Onze Vader, een kringgebed, enz. 
De verschillende manier van bidden vraagt om respect van de kinderen. De leerkracht blijft 
verantwoordelijk voor het gebed binnen de klas. 
 
 
Vieringen / weekopeningen / -sluitingen 
Bij vieringen denken wij aan: Bevrijdingsdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, kerst, dankdag 
en biddag. 
Het thema van de bid- en dankdag komt vanuit de HGJB en is gelijk aan die van de kerken. 
Het thema krijgt aandacht op de dag zelf tijdens de dagopening waarbij er meer tijd 
ingepland wordt dan bij een gewone dagopening. Ook kan er meer stil gestaan worden bij 
het thema door meerdere dagen of zelfs een week met het thema te werken.  
 
We vinden contact met de plaatselijke kerken belangrijk. Daarom wordt elke tweede zondag 
van de maand februari de kerk-schooldienst georganiseerd. Gedurende de week 
voorafgaande aan de kerk-schooldienst, wordt op school gewerkt met het thema van de 
dienst en komen ook de dominees vanuit de kerken op bezoek in de klassen. 
Het lied van de week sluit aan bij de Bijbelverhalen van het kerkelijk jaar waardoor in de 
kerken het lied van de week gezongen kan worden om een brug te maken tussen kerk en 
school.  
 
In de openingen van Leefstijl, die georganiseerd worden als start van de zes thema’s van 
Leefstijl, wordt een koppeling gemaakt tussen de lessen van Leefstijl en ons christelijk 
geloof. Hierbij valt de denken aan liederen of Bijbelverhalen die aansluiten bij het thema. 
Kinderen kunnen participeren bij de verschillende onderdelen van een opening. 
 
Gedurende tijd die een leerling op de basisschool zit, wisselt bij gezamenlijke vieringen de 
vorm van de viering om zo binnen het brede christelijke spectrum van de school, de 
verschillende spectra uit te lichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boeken / filmpjes / muziek / sprookjes 
Binnen de school maken we gebruiken van een breed aanbod aan boeken, waaronder o.a. 
de traditionele sprookjesboeken, filmpjes en muziek. Bij zowel de boeken, de filmpjes als de 
muziek kijken we of de inhoud een toegevoegde waarde heeft op ons onderwijsaanbod en 
kijken we kritisch of de inhoud aansluit bij onze Bijbelse waarden en normen. Hierbij valt te 
denken aan het niet vertonen van filmpjes waar magie in voorkomt en ook schoolboeken 
waar magie in voorkomt zijn niet op school te vinden. 
 
Als school maken wij gebruik van de plaatselijke bibliotheek die in het Cultuurhuis 
Oudewater gevestigd is. In de groepen 1 t/m 3 zoekt de leerkracht de bibliotheekboeken uit 
die in de klas gelezen kunnen worden. De leerkracht let hierbij op de inhoud van de boeken 
en houdt rekening met de identiteit van de school. Er worden alleen boeken geleend die bij 
de identiteit van de school passen. 
In de groepen 4 t/m 8 zoeken leerlingen onder begeleiding van hun groepsleerkracht, zelf 
een leesboek uit in de bibliotheek. Bij het uitzoeken van de boeken vinden we het belangrijk 
om in gesprek te blijven met de kinderen over de teksten en de beelden die in de boeken 
voorkomen. Het gesprek is gericht om kinderen bewuster een keuze te maken voor een 
specifiek leesboek en/of om bewust niet te kiezen voor een specifiek leesboek. 

 
 
Wereldkennis: burgerschap en sociale integratie 
Om begrip te creëren, vinden we het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met 
verschillende wereldgodsdiensten en culturen. Andere geloven zijn niet slecht of verkeerd, 
maar anders. Wij belijden het protestants christelijke geloof. 
Bij het bespreken van de wereldgodsdiensten wordt uitleg gegeven over 
wereldgodsdiensten zelf en is er aandacht voor de verschillende feesten die ook in 
Nederland gevierd worden. Deze feesten hebben een raakvlak met een geloof.  
 
Vooral in de maand april is er in de bovenbouw aandacht voor 4 en 5 mei. Er wordt dan 
besproken wat we gedenken tijdens de dodenherdenking en op de bevrijdingsdag. Er vinden 
gesprekken plaats over geweld, oorlog, vrede en vrijheid. 
 


