Jaarverslag 2018 van de commissie PABO van de VGN
De leden van de commissie:
- Annemiek Schrader, voorzitter
- Anja Sinnige, secretaris
- Ronald Stroo, penningmeester (tot zomer)
- Ton van der Schans, lid
- Marjolein Oud, lid
- Ernst Spek, lid (tot zomer)
- Yolande Potjer, lid
- Vincent Hoeks, lid (vanaf zomer)
Commissievergaderingen in 2017:
17 januari, 7 maart, 45 april, 27 juni, 11 oktober, 10 november (studiedag) en 13 december.
Samenstelling commissie
De commissie telt zeven leden. Alle leden zijn werkzaam als docent geschiedenis aan een pabo.
Eén van de leden heeft tevens zitting in het bestuur van de VGN.
Activiteiten
De commissie kwam in 2018 acht keer bijeen. De vergaderingen vonden plaats in de ruimte van
het Pastoraal centrum, Rozenstraat 1 in Utrecht.
Het afgelopen jaar hebben we ons met uiteenlopende onderwerpen en ontwikkelingen bezig
gehouden, te weten:
- Organisatie congres op 9 november 2018 in het Nationaal Militair Museum in Soest.
- Werken aan de reactie op de tussentijdse producten van de ontwikkelteams van
‘Curriculum.nu’ m.b.t. ‘Mens en maatschappij’ en ‘Burgerschap’.
- Advies en deelname aan feedbackgesprek m.b.t. bovenstaande punt met als doel een
stevige positie van het geschiedenisonderwijs.
- Gesprekken met vakverenigingen van Aardrijkskunde en Natuur & techniek.
- Werkwijze en ambitie van commissie (reflectie)
Bij de tijd 3
De publicatie ‘Bij de Tijd 3’ is met medewerking van Pabodocenten tot stand gekomen en op het
congres van 9 maart 2018 in het Openluchtmuseum in Arnhem gepresenteerd en aangeboden is.
Studiedag
Onze studiedag (congres) was op 9 november 2018 in het Nationaal Militair Museum in Soest.
Hierbij hebben de aanwezige deelnemers / Pabodocenten onder andere feedback geleverd op de
Derde Tussenrapportage van het ontwikkelteam van Curriculum.nu.
Daarnaast zijn er lezingen verzorgd over ‘De toekomst van het geschiedenisonderwijs’ en ‘De
aangepaste kennisbasis’. De dag is afsloten met een interactieve belevingstour in de klas van ’45,
verzorgd door een museumdocent van het Militair Museum met aansluitend een netwerkborrel.
Belangrijke ontwikkelingen
Voor de Pabo zijn de nieuwe Kennisbasis en de Peerreview rondes belangrijke ontwikkelingen.
Hierbij hebben verschillende leden van de commissie een bijdrage geleverd.

