
Godsdienst Onderwijs Enquête februari 2019 

De MR wil graag weten of en hoe ouders godsdienstlessen graag georganiseerd zien op onze school.  

Aantal enquêtes (alle oudsten) uitgedeeld: 133 

Aantal enquêtes terug gekregen: 69 

 

Op de KJS geven we vormend onderwijs en godsdienst onderwijs (aan de kinderen 

waarvan de ouders aangeven dat zij dit willen). Op dit moment betekent dat het 

volgende voor het onderwijs op de KJS:  

1. In de groepen 1 tot en met 8 wordt er dagelijks gewerkt aan vormend 

onderwijs. Door Leefstijl lessen, maar ook door middel van spelletjes 

(energizers), school en klassenregels en andere lessen wordt kinderen geleerd 

over: 

Normen en waarden zoals, vertrouwen, verantwoordelijkheid, liefde, respect, 

oprechtheid, enz., enz. 

Er worden burgerschapskunde lessen gegeven en in de groepen 7 en 8 worden 

de Wereldgodsdiensten behandeld. 

De school werkt dus op allerlei manieren dagelijks aan de vorming van de 

kinderen. 

 

2. In de groepen 7 en 8 kunnen momenteel de ouders kiezen voor PC 

godsdienstlessen voor hun kind. Deze lessen van 45 minuten worden 

een keer per week onder schooltijd door een hiervoor geschoolde 

leerkracht gegeven. 

 

 

Deel 1 van de werkwijze op school staat niet ter discussie. 

 

Onderstaande vragen gaan over deel 2 van de werkwijze van de school. 

 

Vindt u het goed dat er op de KJS godsdienstelessen gegeven worden? 

Ja, onder schooltijd: 50 

Ja, na schooltijd: 5 

Nee: 8 

Indien ja; gaat uw voorkeur dan uit naar PC (protestants christelijke) of RK (rooms 

katholieke lessen? 

PC 16 

RK 6 

Geen voorkeur 33 

Vindt u dat er op school humanistisch vormende lessen gegeven zouden moeten worden? 

Ja, onder schooltijd: 39    

Ja, na schooltijd: 4 

Nee: 21 
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Vindt u dat er op school nog meer godsdienstvormende lessen aangeboden zouden 

moeten worden? Zoals 

Boeddhistisch – ja, onder schooltijd – 16 

Hindoeïstisch – ja, onder schooltijd – 14 

Islamitisch – ja, onder schooltijd – 14 

Nee: 9 

 

Heeft u tips of opmerkingen voor ons? Hieronder de reacties: 

 

Wij vinden het goed dat er onder schooltijd aandacht is voor alle godsdiensten zodat 

kinderen een beeld kunnen krijgen over de diverse godsdiensten. 

Extra godsdienstlessen na schooltijd a.u.b. 

Echt godsdienstbeleving, welke dan ook, na schooltijd. 

Algemene vorming/informerend t.a.v. godsdiensten & tot standkoming hiervan is voor 

alle kinderen onderdeel van de geschiedenis, het heden & de toekomst. Dit kan 

wederzijds respect met zich meebrengen. 

Ik vind het goed dat ze de basis mee krijgen zoals in punt 1 beschreven. Ook verschillen 

van geloof en uitleg hierbij. Zodat ze zelf hun mening kunnen vormen en anderen beter 

kunnen begrijpen. Echte godsdienstlessen zou voor mij niet hoeven, maar dat komt ook 

door dat wij niet gelovig zijn opgevoed. Dan optioneel liever na schooltijd voor degene 

die dat willen. 

Het is een openbare school. 

Wij staan volledig achter werkwijze 1, ik wil dat mijn kinderen een breed beeld hebben 

en er niet 1 specifiek geloof verteld wordt. 

Ik zou het op prijs stellen als er kennis wordt overgedragen over alle godsdiensten en 

humanistisch vormende lessen. Puur voor de algemene ontwikkeling. Alles onder 

schooltijd. Extra verdieping na schooltijd is onze voorkeur. 

Zolang het een keuze is akkoord, niet als het verplicht wordt. En milde variant, eigenlijk 

voldoende wat er nu gegeven wordt in wereldgodsdiensten. 

Ik vind het geen ja of nee bij vraag 1. Liever geen voorkeur. Als het er is, is het prima, 

als het er niet is ook prima. Voor vervolg onderwijs is het soms wel handig want daar 

word er volgens mij op iedere school wel aandacht besteed aan godsdienst. 

Onze voorkeur zou uitgaan naar een pakket van lessen waar alle vormen van godsdienst 

aan bod komen. Voorkeur voor RK komt meer uit de verhalende manier van vertelling uit 

de bijbel waardoor kinderen meer de mogelijkheid krijgen symboliek uit de 

(schilder)kunst te begrijpen. 

Humanistisch vormende lessen zou voor de kinderen een mooie aanvulling zijn. Als er 

gekozen moet worden tussen PC godsdienstlessen of humanistisch onderwijs, dan zou 

voor ons humanistisch onderwijs de voorkeur hebben. 

Het lijkt ons goed als kinderen van alle geloofsovertuigingen wat meekrijgen. Zeker in de 

huidige maatschappij. 
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Maak de inhoud van de lessen inzichtelijk. 

In de vorm zoals het onderwijs nu gegeven wordt, kunnen wij ons prima vinden. Dus 

godsdienst als keuzevak binnen schooltijd. 

Ik zou graag willen dat de kinderen in elk geval de historie van onze feestdagen verteld 

krijgen. 

Ik ben voorstander van algemene godsdienstlessen. We leven in een multiculturele 

samenleving waarin het niet meer van deze tijd is om alleen aandacht te hebben voor het 

christendom. 

Is algemene kennis wat ze mee moeten krijgen. Hoeft niet de “diepte” in maar globaal. 

Wellicht kan e.e.a. meer algemeen worden meegegeven aan de kinderen bijv. in de vorm 

van levensbeschouwing (overkoepelend dus). Goed als kinderen basiskennis krijgen van 

boeddhisme, hindoeïsme en islam. 

boeddhisme, hindoeïsme en islam: nee -> valt al onder humanistische vorming. 

boeddhisme, hindoeïsme en islam: Het is altijd goed om hier ook thema gewijs kennis 

mee te maken. 

Op zich is het geven van bovengenoemde lessen niet overbodig maar zou de nadruk niet 

moeten liggen op 1 godsdienst maar op van elke godsdienst een beetje. Brede oriëntatie. 

Want als de nadruk op 1 godsdienst zou liggen, dan is het openbare karakter van de 

school nonsens. Daarvoor zijn al bijv. RK of islamitische scholen voor. 

Leer de kinderen en geef ze de tools om hun eigen weg te vinden. Het concept 

levensbeschouwelijke(*) burgerschapsvorming is hier wellicht bruikbaar bij. Laat ze 

kennis maken met de verhalen en leer ze erop te reflecteren. (*)prof. Siebren Miedema – 

levensbeschouwelijke vormingen  

De KJS is een openbare school. Persoonlijk vinden wij dat er zonder onderscheid les 

gegeven hoort te worden over de verschillende vormen. Feestdagen vieren op school? De 

feestdagen horen bij de Ned. Cultuur. 


