
 

 

Datum 6 oktober 2022 
Onderwerp Keuzemodule Godsdienst 
  

Behandeld door Alinka Spijkers  
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Plein Joure is sinds schooljaar 2019/2020 een samenwerkingsschool van OSG 

Sevenwolden en het Bornego College waarop alle leerlingen welkom zijn. Er is een 

gezamenlijke visie op identiteit ontwikkeld, maar binnen Plein Joure besteden we ook 

aandacht aan de oorspronkelijk identiteit van de beide ‘moederscholen’; de openbare 

grondslag van OSG Sevenwolden en de Christelijke identiteit van het Bornego College.  

 

Vanuit de tevredenheidsonderzoeken die afgelopen schooljaar onder leerlingen en 

ouders/verzorgers zijn afgenomen komt naar voren dat de uitgangspunten van onze 

gezamenlijke identiteit zichtbaar zijn in de dagelijkse praktijk van Plein Joure.  

Er komt echter ook naar voren dat de aandacht voor de Christelijke identiteit van het 

Bornego College minder tot zijn recht komt dan in het verleden en dat binnen de nieuwe 

samenwerkingsschool daaraan zowel bij leerlingen als ouders/verzorgers wel behoefte is.  

  

Graag komen wij tegemoet aan deze behoefte om de Christelijke identiteit meer 

zichtbaar te maken binnen onze samenwerkingsschool. Wij hebben besloten om vanaf dit 

schooljaar voor leerjaar 1 en 2 de keuzemogelijkheid te bieden om tijdens de keuzezone 

een module godsdienst te volgen. Door godsdienst aan te bieden als keuzemodule maken 

we het toegankelijk voor de leerlingen en ouders die dat op prijs stellen.  

 

Naast de keuzemodule godsdienst besteden we vanuit ons burgerschapsonderwijs, door 

middel van o.a. de blikopener (een wekelijks opening onder leiding van de coach) en de 

gezamenlijke vieringen aandacht aan zowel de openbare als Christelijke identiteit voor 

alle leerlingen. 

 

Ik vraag u om het aanbieden van de module godsdienst met uw kind te bespreken. 

Deelname betekent dat uw kind gedurende een periode van 10 schoolweken één keer per 

week de module godsdienst volgt. Het wordt een actieve keuzemodule waarin twee 

onderdelen centraal staan. Het eerste onderdeel is Kerstmis en het Kerstverhaal. Het 

verhaal wordt aan de hand van de vier evangelisten geanalyseerd en met elkaar 

vergeleken. Bij het tweede onderdeel leren de leerlingen over de kerkelijke scheuring in 

de 16e eeuw en welke gevolgen dat heeft gehad en nu nog heeft. Dit laatste onderdeel 

wordt afgesloten met een werkbezoek aan een kerk in Joure.   

 

Aanmelden voor de keuzemodule kan tot en met uiterlijk 1 november via deze link.  

 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 13 
8500 AA Heerenveen 
 
 
www.pleinjoure.nl 
 
 
 
 

https://www.pleinjoure.nl/aanmelding-keuzemodule-godsdienst/
http://www.pleinjoure.nl/


 

 

 

Heeft u nog vragen over de inhoud van de keuzemodule godsdienst, neemt u dan contact 

op met dhr. Bas van der Zeep via b.vanderzeep@pleinjoure.nl. Voor overige vragen kunt 

u contact opnemen met de coach van uw kind.  

 

We hopen in november met de eerste keuzemodule van start te gaan!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

mailto:b.vanderzeep@pleinjoure.nl

