Activiteitenplan Sint Bonaventura 2021
Een woord vooraf
De afgelopen jaren gingen activiteitenplannen en jaarverslagen gepaard met een voorwoord
waarin het bestuur reflecteerde op de actualiteit en de rol van onze katholieke lerarenvereniging in de wereld van het onderwijs, de kerk, het katholieke maatschapppelijke middenveld, de
onderwijspolitiek en de AOb en andere lerarenorganisaties.
Dit keer laten we dat graag achterwege en verwijzen naar de (verslagen van) de gesprekken
die we daar de afgelopen en komende ledenvergaderingen (nog) over zullen voeren. In juni jl.
samen met Eric Borgman, nu, in november 2020, vooraf gaand aan de bespreking van dit
plan, samen met Daniëlle Woestenberg, de nieuwe voorzitter van CNV-onderwijs.

Inleiding
In deze coronatijden valt het niet mee om ontmoeting, bezinning en bemoediging te
organiseren. Over hoe dat wel zou kunnen gaan we graag met u in gesprek. Maar ook over het
organiseren van de voorwaarden waaronder dat mogelijk is,
- het vergroten van de naamsbekendheid van onze vereniging (a),
- het versterken van de band met leden en potentiële leden (b),
- het verbeteren en intensiveren van de samenwerkingsverbanden (van AOb-FNV tot
RK Kerk) (h) en
- het uitdragen van onze ideeën (i) vraagt ook de nodige aandacht.
Samenwerking met de Groene golf
Gelukkig kunnen we vaststellen dat de groep die daar vorm aan wil geven groeit:
- een bestuur met 2 nieuwe leden;
- het Concilium Bonaventura dat met drie man sterk sparringpartner wil zijn voor het
bestuur; en (nieuwe) leden die zich concreet willen inzetten om
- de ledenwerving, o.a. d.m.v. een mogelijk op te richten Vereniging van Vrienden
van katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura (c)
- het meer planmatig werken aan publicitaire uitingen (d)
- het organiseren van activiteiten voor werkende leden (e)
- het organiseren voor activiteiten voor onze post actieve leden (f);
- het intensiveren van banden met de katholieke schoolbesturen en, zie de lezing van Borgman, de
leraren als dragers van de identiteit(g).
- Deelname aan (h)
a)

Vergroten van de naamsbekendheid
Onbekend maakt onbemind. Bij al onze activiteiten zullen we aandacht moeten hebben
voor het PR effect.

b)

Het versterken van de band met leden en potentiële leden
- Mensen benaderen die nieuwsbrief krijgen, maar nog geen Bona-lid zijn.
- Vereniging „Vrienden van Bona‟ uitwerken als pilot.
- Welkom-mail en direct contact met nieuwe leden over hun verwachtingen.
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- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om als pilotgroep te fungeren binnen het
AOb-organising-project incl het gebruik van de AOb-app in combinatie met een
uitgebreid gebruik van Teams (een door de AOb ondersteunde pilot die past binnen
het project de AOb in verandering).
c)

Ledenwerving
- Vereniging Vrienden van Sint Bonaventura
- Betere zichtbaarheid binnen AOb b.v. op de (digitale) aanmeld formulieren.
- NOT, verplaatst naar 30 nov -3 dec, daardoor meer tijd voor mogelijk
lezingenprogramma en een “identiteitsstand” ism andere profielorganisaties).
- I.s.m. Groene Golf een webbinar o.l.v. Nienke Wijnands over de
zingevingsproblematiek van de millenials. (2021eek 5 of 6)

d)

Publiciteit, PR
- Nieuwsbrief, website, ledenbrief, social media.
- Dit gaan we uitwerken in een PR- / communicatieplan.
- PR consulenten AOb informeren over Bona (febr.) en mogelijke samenwerking
onderzoeken.
- Ook jonge docenten actief bij Bona proberen te betrekken, mede door
het bereiken van die doelgroep door aanpassing in de media-uitingen.
- Hoe publicaties onder de aandacht brengen tijdens corona.
- Heruitgave (geactualiseerde) BONA lezingen.
- Nieuwe publicatie over medezeggenschap en het Katholiek Sociaal Denken
op basis lezing monseigneur de Korte.

e)

Werkende leden
- Kloosterbezoek.
- Cyclus burgerschap en diversiteit (mogelijk i.s.m. groene golf, denktank diversiteit,
e.a.).
- Andere thematische bijeenkomsten (art 23, burgerschap, etc).
- I.v.m. corona uitgesteld: actieve voorbereidingen leraren tocht naar Santiago
de Compostella. Wellicht voorafgaande eerst een wandeltocht naar een bedevaartsplaats in Nederland en/of
- ter voorbereiding daarvan klooster of andere wandelingen in stilte, gebed en
gesprek.
- Betrekken bij Logia-onderwijs.
- Betrekken bij regionale activiteiten.

f)

Activiteiten voor postactieven leden
- Bezoek aan de Mariënkroon in maart/april
- Naast specifiek op deze groep leden gerichte activiteiten zijn alle leden welkom op
onze overige activiteiten, lezingen, logia-bijeenkomsten, bijdragen aan onze website,
etc.

g)

Intensiveren van banden met katholieke schoolbesturen/scholen met het accent op
het benaderen en betrekken van de leraren, de dragers van de identiteit.
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- Contact opnemen met besturen zoals OMO, Carmel enz., presentaties
verzorgen op studiedagen over wat Bona kan betekenen voor jou als docent.
- Idem mbt katholieke lerarenopleidingen / PABO‟s.
- idem met CVHO,VDLG, VKMO, NKSR, KPC, VOO, Verus, WMS-congres,
BON, Identiteitsmedewerkers/CNV, TFT, CSC en Wittemerberaad.
- Maar misschien moeten we dit ook of met name proberen te realiseren i.s.m.
onze leden, de professionals, de dragers van de identiteit.
h)

Samenwerkingsverbanden.
- projecten i.s.m. ander afdelingen en groepen zoals CVHO, Groene Golf
denktank diversiteit (voorheen Roze en Kleurrijk).
- Onderzoeken van een meer structurele/actieve rol bij activiteiten van andere
profielorganisaties.
- Contact leggen met onderwijsgroepen van (confessionele) politieke partijen.
- Aanwezigheid in de regio (indien mogelijk gekoppeld aan AOb rayon activiteiten) / regionale samenwerkingsverbanden, bv per bisdom, bestaande uit
bisschoppelijk gedelegeerde, katholieke besturen, Bona, CNV-onderwijs etc.;
vlg Wittemerberaad.
- Aansluiting zoeken bij coalitie Y, als Bona, al dan niet i.s.m. de Groene Golf, of als
AOb.
i) Ideeën uitdragen
- Logia-onderwijsproject verder ontwikkelen;
- Workshop verzorgen op VDLG studiedag
- Lezingencyclus over diversiteit en burgerschap,
eventueel in samenwerking met werkgroep
diversiteit AOb
- Aanwezigheid op WMS congres (met publicatie
over KSD).
- Artikel 23 discussie n.a.v. in 2021 te verschijnen
rapport van de Onderwijsraad.
- Studiedag Vlaanderen – Zuid-Nederland over
levensbeschouwelijke vorming in het onderwijs
(mrt/april).
j) Reageren op actualiteit
Alhoewel Borgman in zijn bijdrage oproept om afstand te nemen van hedendaagse
gehaastheid laten recente ontwikkelingen wel zien dat we met de AOb het gesprek
moeten aangaan hoe hierin te opereren.
Haast reacties van de AOb, zoals onlangs n.a.v. de wending die het 2e kamer debat
over de nieuwe wetgeving inzake de versterkte opdracht m.b.t. burgerschaps nam en
waarin de invulling van de vrjheid van onderwijs centraal staat, zonder overleg met de
afdelingen, zijn ons inziens uit den boze.
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de heilige Franciscus, Antonius van Padua, Bonaventura en Duns Scotus overpeinzen het
mysterie van de Onbevlekte Ontvangenis
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Lijst van partners:
Adelbert Vereniging
Actiegenoten
Adventsactie
AOb
Bisschoppelijk gedelegeerden
BON
Carmel
Coalitie Y
CNV
CNV-Onderwijs
CSC
CVHO
Denktank Diversiteit (voorheen Roze en Kleurrijk)
FNV
Groene Golf
Groep OO
Groep ABO
Identiteitsmedewerkers/CNV
LOGIA
Katholiek Vrouwen Dispuut
Mariënburg
Nacht van de Theologie
NKSR
NOT / Jaarbeurs
OMO
Onderwijsraad
PAX
Radboud Reflects
RKGVO
RK Kerk
Stichting Thomas More
Thijmgenootschap
Titus Brandsma Instituut
TFT
Vastenactie
Verus
VDLG
VKMO
VOO
Wittemerberaad
WMS-congres
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