Informatie over
de Schoolkerk

Brochure bovenschoolse verenigingen

De Schoolkerk
is een educatieve
plek die mensen
en gedachten in
beweging brengt

Erfgoed en
landschap,
architectuur
en design voor
kinderen van nu

Garmerwolde! Een groot groen kerkterrein op steenworp afstand van
de stad Groningen, naast de historische Stadsweg. Een 13e-eeuwse
bakstenen kerk. Met 16e-eeuwse gewelfschilderingen die het leven van
Jezus en Maria verbeelden. Een robuuste losstaande toren, ook vroeg
middeleeuws. Met een Escher-achtige trap, een spectaculair staaltje
architectuur. En op die trap een speelse, uitdagende en betoverende
tentoonstelling. Modern design met een educatief doel.
Bijkomen kan bovenin de toren, met een uitkijkpunt over het weidse
Groninger land. Hier komen geschiedenis, heden en toekomst
bij elkaar. De Stichting Oude Groninger Kerken presenteert de
Schoolkerk van Garmerwolde: voor kinderen van nu.

De Schoolkerk ontvangt schoolklassen
uit de bovenbouw van het primair onderwijs.
In de Schoolkerk staan geschiedenis,
cultuur en levensbeschouwing centraal.
De Schoolkerk is een rijke leeromgeving,
met volop ruimte voor reflectie en dialoog.
Hoe was het vroeger, hoe is het nu?
Hoe kijken we vandaag naar het leven,
en naar elkaar? Wat is belangrijk voor jezelf,
en wat voor een ander? Hoe geven we samen
de toekomst vorm?

Feest! In Oost en West
De Schoolkerk gaat van start met de
gloednieuwe tentoonstelling Feest! In Oost
en West. Kinderen gaan op ontdekkingstocht
op de spannende trap in de middeleeuwse
toren. Acht feesten komen tot leven; vier uit
de traditie van het christendom, en vier van
de islam.
Verschillen en overeenkomsten worden
zichtbaar. Door te kijken, te ervaren en te
doen wordt spelenderwijs duidelijk waar
deze feesten over gaan.

De Schoolkerk
is een plek van
het collectief
Samen ontdekken,
over en met elkaar

De methode van de Schoolkerk
De klas wordt in Garmerwolde ontvangen in de middeleeuwse kerk.
Via de I ASK-methode (ontwikkeld door het Joods Historisch Museum
in Amsterdam) gaan we in gesprek. Door het delen van persoonlijke
achtergrond en opvattingen, en te luisteren naar de ander, ontstaat
begrip. De methode biedt een kader om een veilige leeromgeving in
te richten. Vanuit begrip voor elkaar worden nieuwe dingen geleerd.
Na het groepsgesprek brengen kinderen een bezoek aan de toren.
Met de audioguide gaan ze in kleine groepjes langs de presentaties
van feesten. De verbeelding wordt geprikkeld, en kinderen mogen zélf
doen. Zo ervaren zij wat een feest betekent. Na afloop is de afsluiting
in de kerk.

Door het delen van persoonlijke
achtergronden, opvattingen en het luisteren
naar de ander ontstaat begrip. Vanuit begrip
voor elkaar onstaan nieuwe inzichten.

Hoe sluit het aan bij de lespraktijk?
Een bezoek aan de Schoolkerk en Feest! In Oost en West sluit aan
bij de kerndoelen van het primair onderwijs. Het is in te passen in
cultuur- en erfgoedonderwijs, levensbeschouwing, geschiedenis en
burgerschapsontwikkeling. De leerkracht ontvangt na bezoek aan
de Schoolkerk het lespakket. Het pakket bestaat uit een individueel
lesboekje per leerling, met acht onderwerpen. Deze onderwerpen
verwijzen naar de acht feesten in de tentoonstelling. Met behulp
van Visual Thinking Strategies (VTS) worden de ervaringen van het
locatiebezoek opgefrist en uitgediept.
Door het jaar heen kan het lesboekje worden gebruikt, er kan
individueel of in kleine groepjes mee worden gewerkt. Daarnaast
is digitaal beeldmateriaal beschikbaar, en een heldere, beknopte
docentenhandleiding met een specificatie van kerndoelen. Jaarlijks
ontvangt de school bovendien de Feest-kalender voor in de klas.

Door partner te worden van de Schoolkerk
maakt een bovenschoolse vereniging een
fundamentele keuze. Een keuze voor het
bewust agenderen van identiteit, door de
vereniging als geheel én concreet in de klas.
De keuze voor het positief vormgeven van
omgaan met verschillen en overeenkomsten
tussen kinderen in de klas, door het bezoeken
van de Schoolkerk en Feest! In Oost en West.
De keuze voor het streven naar openheid,
begrip en respect voor elkaar, in de klas,
op bovenschools niveau en in de samenleving
als geheel. De keuze voor het bouwen aan
een positieve samenleving.

Cultuur, religie, levensbeschouwing en identiteit: soms zijn het
ingewikkelde onderwerpen in de klas! Ook op bovenschools niveau
kan positionering complex zijn. Of je nu een openbare of christelijke
organisatie bent, identiteit is een heet hangijzer. Het heeft immers
ook alles te maken met hoe je onderwijs wilt vormgeven. En het hangt
nauw samen met strategie, en met de vraag met wie je wel of juist niet
wilt samenwerken op bovenschools niveau.

Wat betekent
meedoen aan
de Schoolkerk
concreet?

1.
2.
3.

Alle groepen 7 en/of 8 van de
scholen die onder de schoolvereniging vallen, brengen per
schooljaar één bezoek aan de
Schoolkerk van Garmerwolde.
Dit bezoek is inclusief busvervoer
van en naar school.

Dit bezoek is inclusief het
lespakket met een lesboekje
per kind, digitaal beeldmateriaal,
docentenhandleiding, en de
jaarlijkse Feest-kalender voor
in de klas.

Schoolkerk organiseert elk
schooljaar minimaal één
thematische nascholing, gratis
voor personeel van deelnemende
schoolverenigingen.

4.
5.

Deelnemende schoolverenigingen worden
partner van de Schoolkerk. Dat betekent dat
de vereniging (op basis van evaluatie van
programma’s, en in gesprek met de Stichting
Oude Groninger Kerken, eigenaar van de
Schoolkerk) de toekomst van de Schoolkerk
mede kan vormgeven. De Schoolkerk biedt
mogelijkheid voor het ontwikkelen van nieuwe
lesprogramma’s, of het ontwerp van projecten
in het kader van bijvoorbeeld Cultuureducatie
Met Kwaliteit (CMK Groningen).

Als partner van de Schoolkerk
betaalt een schoolvereniging een
prijs voor het complete pakket
(jaarlijks bezoek van alle groepen
7 en/of 8, lespakket, nascholing)
van € 150,- per deelnemende
bovenbouwgroep per jaar
(voor individuele deelnemende
scholen is de prijs € 250,- per
deelnemende groep).

Er kunnen maximaal 30 kinderen
per groep meedoen. In geval van
een begrafenis in de kerk van
Garmerwolde wordt de groep
opnieuw ingepland, of ontvangt
restitutie.

De Schoolkerk is een concept van de Stichting Oude Groninger Kerken,
waarin verschillende educatieve activiteiten zijn ondergebracht.

www.schoolkerk.nl

