
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke KSU-school is een gemeenschap in ontwikkeling, waar verhalen en vieringen 
vanuit de katholieke traditie betekenisvol vorm krijgen en 
 
1. heeft een eigen schoolvisie - met de KSU-visie als basis - en draagt die uit; 
 
2. bevordert de dialoog in de school met het oog op de levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van iedere leerling; o.a. door het volgende te doen: 
 

a. biedt leerlingen dagelijks een levensbeschouwelijk bezinningsmoment; 
 

b. geeft – zoals ook op het rooster vermeld staat – minimaal 60 minuten per 
week levensbeschouwelijk en/of interreligieus onderwijs en gebruikt 
daarvoor een methode en/of een meerjarenplan; 

 
c. voert minstens tweemaal per jaar in het team een gesprek over identiteit en 

inspiratie; 

3. besteedt het hele schooljaar door aandacht aan de cyclus van vieringen, waarbij in 
elk geval wordt stilgestaan bij de religieuze betekenis van de Adventtijd, Kerstmis, 
de Vastentijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren (bijvoorbeeld door middel van 
Bijbelverhalen, liederen, bezoek aan de kerk); 

 
4. zorgt ervoor dat alle leerkrachten lessen levensbeschouwelijke vorming verzorgen 

en hun eigen religieuze en levensbeschouwelijke kennis en vaardigheden 
ontwikkelen; tijdens sollicitatiegesprekken wordt de affiniteit met de katholieke 
grondslag en de KSU-visie op Identiteit expliciet aan de orde gesteld; 

 

 

KSU-CANON 

KSU-visie op identiteit 
‘Meer dan een basis’. Dat willen de basisscholen, verenigd in de Katholieke Scholenstichting 
Utrecht (KSU), kinderen bieden.  
De identiteit van de KSU stoelt op twee pijlers: 
de katholieke grondslag;  
de zes door de KSU geformuleerde kernwaarden: eenvoud, aandacht, ruimte, 
verantwoordelijkheid, vernieuwing en plezier.  
 
Onze scholen verzorgen onderwijs gebaseerd op deze gedeelde visie die we uitdragen en die 
zorgt voor verbondenheid. Wij laten ons daarbij inspireren door het leven van Jezus.  
De katholieke traditie biedt ons verhalen, symbolen, rituelen en vieringen. Elke school geeft 
daaraan betekenis.  
Erkenning en waardering is er ook voor andere inspiratiebronnen en levensbeschouwelijke 
overtuigingen 
Onze katholieke identiteit is tevens de basis voor het pedagogisch-didactisch handelen van 
alle medewerkers en het functioneren van de organisatie. 
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5. heeft regelmatig aandacht voor gebed, traditie, symboliek en rituelen van de 
katholieke kerk (bijvoorbeeld door contact met de parochie, het inrichten van een 
gedenk-(stilte-)hoek); 

 
6. brengt leerlingen op betekenisvolle wijze in contact met andere 

levensbeschouwingen / de wereldreligies; 
 
7. stimuleert teamleden, leerlingen en andere betrokkenen bij de schoolgemeenschap 

om aandacht en zorg voor elkaar te hebben. 
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