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Pasen ligt achter ons, de lente barst uit zijn voegen; het is april, een maand vol inspiratie
en belofte. Hoe warm zal de naderende zomer zijn? Wat heeft de toekomst voor ons in
petto? Maar … april doet wat hij wil. Nu eens lijkt het al zomer en maken we plannen.
Dan weer lijkt het meer op winter en merken we dat we eigenlijk niet zoveel te vertellen
hebben over wat het leven brengt.
In aansluiting hierop in deze nieuwsbrief aandacht voor twee zaken die op elkaar lijken,
als de twee gezichten van de maand april: het schoolplan en (kinder-)spiritualiteit. De
een een voorbeeld van beheersmatig denken, de ander een voorbeeld van zich openstellen voor wat zich aandient in het leven.

Een schoolplan vol inspiratie
Bijna alle scholen voor basisonderwijs moeten per 1 augustus
2015 hun schoolplan voor de komende vier jaar vaststellen. Het
team van Oblimon is op dit moment dan
ook op veel scholen actief bij het begeleiden van denkprocessen over visie, inspiratie en een vitale schoolidentiteit. Onze begeleiding bestaat er vaak uit dat we in samenspraak met de school een studiebijeenkomst organiseren waarbij discussie
wordt afgewisseld met creatieve werkvormen en inspiratiemomenten.
Een heel andere mogelijkheid is dat wij
verschillende mensen die bij de school betrokken zijn interviewen, al dan niet groepsgewijs. We gaan daarin met u op zoek
naar bijzondere momenten en ervaringen
waarin aan het licht komt wat voor u echt
van waarde is in uw werk. We vragen door
naar achterliggende beelden en overtuigingen, maar ook naar tegenstrijdigheden
en dingen waarover u nog niet tevreden
bent. Verslagen van die interviews vormen
de basis voor een concept-tekst over de
identiteit, de visie en beleidsvoornemens
van de school.

-----------------------------“The secret of genius is to carry the
spirit of the child into old age, which
means never losing your enthusiasm.”

Aldous Huxley

Kinderen en spiritualiteit

Spiritualiteit is een thema dat volop in de
belangstelling staat, ook onder leerkrachten. Voor veel leerkrachten is ‘spiritualiteit’
de tegenpool van de grote aandacht
voor opbrengsten en meetbare prestaties
in het onderwijs. Zij maken zich zorgen over
kinderen die overvraagd worden, en zoeken naar manieren om hen te helpen innerlijke rust te bewaren. Voor anderen is
spiritualiteit een parapluterm voor bezig
zijn met levensvragen, verwondering en
verbeelding, met als voordeel dat het begrip niet aan een bepaalde godsdienstige
stroming gekoppeld is.
Aandacht voor spiritualiteit is op de meeste scholen iets van individuele leerkrachten. Oblimon ontwikkelde een programma
om met uw team te onderzoeken hoe u
hier iets gemeenschappelijks van kunt maken, ingebed in de schoolpraktijk en verbonden met uw visie op kinderen en op
onderwijs. Wij laten ons daarbij onder meer
inspireren door het werk van de Schotse
onderzoeker David Hay, (‘The Spirit of the
Child’). Oblimon is aangesloten bij de International Association of Children’s Spirituality.
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