In de zelfde week waarin deze nieuwsbrief werd geschreven besteedden diverse scholen aandacht
aan de door PAX georganiseerde Vredesweek met als thema de kracht van de verbinding, was er op
veel scholen aandacht voor de 'Week tegen Pesten" waarin het online pesten centraal stond en is Bonaventura
aanwezig geweest op de prinsjesdagviering,
een Interreligieuze en Interlevensbeschouwelijke Bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid
van de opening van het nieuwe parlementaire
jaar in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Al eerder
deze maand hebben we deelgenomen aan het Christelijk Sociaal
Congres in Doorn.
Ledenvergadering op 13 november.
Inmiddels is het nieuwe bestuur, bestaande uit Willibrord van den Besselaar en Peter Boelens begonnen met haar werkzaamheden. Omdat Fleur Buysen haar onderwijsloopbaan heeft beëindigd is er
een vacature voor een algemeen bestuurslid. Om daarin te voorzien hebben we in het Onderwijsblad
een oproep geplaats waarin we leden uitnodigen om zich kandidaat te stellen. En hebben we besloten om op vrijdag 13 november, na afloop van de algemene vergadering van de AOb, om 16.00 een
korte ledenvergadering te houden met als belangrijkste agendapunt de verkiezing van een nieuw bestuurslid. Aanmelden kan via de vernieuwde AOb-site.
Inmiddels is er in ieder geval een kandidaat, Marieke Coumans, die zich in deze nieuwsbrief aan u zal
voorstellen.
Agenda.
Het idee dat we in het NU moeten leven is in het huidige tijdsgewricht een veel gehoorde opvatting.
Maar als bestuur kijken we graag vooruit. En delen graag onze informatie over een aantal interessante bijeenkomsten over onderwijs en/of (katholieke) identiteit. De onderwerpen die daar aan de
orde komen illustreren dat er zonder aandacht voor het verleden er geen visie op de toekomst mogelijk is; dat mens en samenleving zich dan dreigen te verliezen in een onbestemd nu.
Zo viert Bonaventura haar honderdjarige bestaan 22 juni 2018 (save the date) in
Den Bosch. Maar 2017 is het jaar waarin CVHO 100 jaar bestaat. Ter gelegenheid
hiervan wordt er een jubileumcongres gehouden met als onderwerp: ‘500 jaar Reformatie’. Tevens wordt ook de nieuwe website van Bonaventura en CHVO over
reformatie en contra-reformatie gepresenteerd. Achtergrondartikelen, beeldmateriaal en informatie worden afgewisseld met lesmateriaal. Aanvullend lesmateriaal
is welkom. Klik hier voor meer informatie.
Vrijdag 27 oktober in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Aanmelden kan via de AOb site.
Op dezelfde dag organiseert de Faculteit Katholieke Theologie in Tilburg het symposium Leren en leven vanuit je wortels. Een onderwerp dat ook in onze “Inspiratietoolkit” op internet centraal staat.

Verder organiseert Verus op 11 oktober een bijeenkomst over de actuele betekenis
van Reformatie en Contrareformatie voor christelijk en katholiek onderwijs: Inspiratie van Luther en Ignatius voor onderwijs van nu. Aanmelden kan hier.

En op 8 november organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs op landgoed De Horst in
Driebergen. Klik hier voor informatie en aanmelden.
2017 is niet alleen het Lutherjaar maar ook het jaar waarin we terugkijken op 100 jaar onderwijspacificatie. De (financiële) gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs die in 1917 tot stand
kwam heeft ertoe geleid dat er in Nederland een diversiteit aan scholen is ontstaan. Op 17 november
willen de organiserende organisaties in beeld brengen wat dit verleden voor heden en de toekomst betekent. Meer informatie.
En op 28 november organiseert Mariënburg, organisatie van kritische
katholieken, haar jaarlijkse studiedag met als thema 'Dag van de verdraagzaamheid'.
Profiel Marieke Coumans
Mijn naam is Marieke Coumans, wonende in Utrecht, Vleuten. Ik ben moeder van 3 kinderen en
werkzaam op het IJburg College te Amsterdam. Ik stel mijzelf graag voor als kandidaat voor algemeen bestuurslid bij Bonaventura.
In 2003 studeerde ik af als docente levensbeschouwing aan de lerarenopleiding Theologie/ Levensbeschouwing. Naast de 16 jaar die ik inmiddels werk als docent in het Voortgezet Onderwijs, heb ik ook
gewerkt in gespecialiseerde psychiatrische zorginstanties en vaker deelgenomen aan onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Op mijn huidige school geef ik het vak Mens en Identiteit, waarbij allerlei thema’s aan de orde komen met betrekking tot burgerschap, identiteitsontwikkeling en levensbeschouwing. Ook vervang ik de afdelingsleider bij afwezigheid en vervul de taak als interne vertrouwenspersoon. Ik denk daarom zeer actief mee op beleidsmatig niveau over de sociale veiligheid en
visie en identiteit van onze school. Ik vind het daarom bijzonder interessant ook op landelijk niveau
dieper mee te kunnen denken over hoe de pedagogische opdracht, gericht op de levensbeschouwelijke vorming van de leerling, op een relevante manier vertaald kan worden naar deze tijd.
Hopelijk kan ik hieraan dus, via onder andere Bonaventura , een bijdrage leveren!

