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Inleiding
Allente is een Holdingstichting bestaande uit Allente onderwijs en Allente opvang. Samen verzorgen
wij kinderopvang en onderwijs voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Bij Allente staan ontwikkeling,
plezier en veiligheid centraal. Ieder kind krijgt de kans zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen
in een veilige en plezierige omgeving.
Binnen Allente mag iedereen meedoen met alle aanwezige verschillen. Deze diversiteit ervaren we
als een verrijking binnen onze organisatie. Diversiteit zien we terug in de opvang- en
onderwijsconcepten die we gebruiken, in de werkwijzen met de kinderen en de verschillende
identiteiten. Er is ruimte voor lokale eigenheid zodat de identiteit op elke plaats passend is.
Binnen Allente onderwijs geven we de ouders de vrijheid om binnen de door ons uitgedragen
identiteiten te kunnen kiezen. Om de vrijheid te borgen, is deze statutair vastgelegd. Binnen Allente
onderwijs dragen wij de onderstaande identiteiten uit:




Katholiek onderwijs
Openbaar onderwijs
Algemeen Bijzonder onderwijs

Daarnaast hanteren we binnen Allente opvang onderstaande specifieke pedagogisch didactische
concepten:



Peuteropvang volgens de Montessori methode
Kinderopvang volgens Reggio Emilia en de communicatietheorie van Gordon

Borging van de diversiteit in identiteit dient zichtbaar en merkbaar te zijn in de dagelijkse praktijk
van onze (toekomstige) IKC’s. De eisen vanuit de WPO (Wet Primair Onderwijs) zijn leidend.
Ouders en medewerkers vormen de belangrijkste doelgroep, die ons kunnen ondersteunen bij het
vertalen van onze visie op diversiteit in de praktijk van alledag. Om met elkaar de dialoog aan te
gaan over dit proces wordt in 2021 binnen Allente een identiteitscommissie opgericht.
Deze commissie staat voor ontmoeting, samenwerking, respect en verbinding. Allente omarmt
diversiteit. Door samen met ouders en medewerkers deze verbinding te maken sluit dit aan bij de
community-gedachte waar vanuit de organisatie werkt.

1. De rol van de identiteitscommissie binnen Allente
In de statuten van Allente is opgenomen dat het bestuur op bestuursniveau het openbaar karakter
en algemeen bijzondere respectievelijk de katholieke grondslag van de scholen waarborgt. Het
bestuur wordt daarbij bijgestaan door een adviescommissie / identiteitscommissie, bestaande uit
meerdere leden, waaronder in ieder geval één lid die katholiek is en de belangen van de ouders en
medewerkers met betrekking tot de katholieke identiteit in kan brengen (conform artikel 7 lid 3 van
de oprichtingsstatuten van Allente).

Twee keer per jaar, of zoveel vaker als in het reglement wordt overeengekomen, wordt de
identiteitscommissie door het College van Bestuur uitgenodigd voor een overleg . Bij dit overleg is
het College van Bestuur aanwezig.
De identiteitscommissie voert het gesprek met het bestuur over de manieren van uitdragen en
borgen van de verschillende identiteiten binnen de IKC’s van de stichting, waarbij ruimte is voor
lokale eigenheid. Eventuele verbeteracties, adviezen en aandachtspunten worden indien nodig
verwerkt op strategisch- en beleidsniveau.
In deze commissie nemen zowel ouders als medewerkers plaats. Het voorzitterschap van de
identiteitscommissie wordt in onderling overleg door de leden van de commissie bepaald. Samen
bespreekt de identiteitscommissie de verschillende identiteiten met betrekking tot de werkwijze en
de planning van de activiteiten op dit terrein die passen bij de betreffende identiteit. Dit gaat
bijvoorbeeld over de aandacht voor levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen, aandacht voor
religieuze verschillen, burgerschapsvorming, het pedagogisch klimaat maar ook activiteiten als de
viering van (religieuze) feestdagen, passend binnen de WPO. Afspraken hierover worden en
afspraken over de werkwijze van de identiteitscommissie worden vastgelegd in een reglement, zie
hoofdstuk 3. Dit reglement wordt door het College van Bestuur en de voorzitter van de
identiteitscommissie ondertekend. Elke twee jaar wordt dit reglement geëvalueerd, indien nodig
aangepast en opnieuw door beide partijen ondertekend.
Bij de samenstelling van de identiteitscommissie wordt rekening gehouden dat er een evenredige
verdeling is tussen de diverse levensovertuigingen, visies en afdelingen rekening houdend met
hetgeen hierover in de statuten is vastgelegd.

2. De identiteitscommissie in samenwerking met de
medezeggenschapsraden
Het kan voorkomen dat de identiteitscommissie op het gebied van visie en beleid onderwerpen zal
behandelen welke gelieerd zijn aan de bevoegdheden van de medezeggenschapraden. Echter
behandelen zij de onderwerpen vanuit hun eigen rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het
is wel van belang dat deze twee organen kennis met elkaar maken en op de hoogte zijn van elkaars
bestaan en rol binnen de organisatie. Daarom zullen de vertegenwoordigers (voorzitter of lid) van
deze organen eens per jaar afstemmingsoverleg hebben. Hierin wordt verbinding gezocht maar
blijven de organen autonoom opereren.

3. Reglement
In het reglement worden de volgende zaken vastgelegd:
 De samenstelling van de identiteitscommissie en benoeming van voorzitterschap en
secretaris.
 De benoeming, herbenoeming, ontslag en duur van de benoeming;
 De werkwijze, vergaderfrequentie;
 Wijze van communiceren naar de organisatie en de ouders binnen het IKC




De inrichting;
De bevoegdheden.

