Een venster naar de hemel.
Christelijk leraarschap in de beroepspraktijk.
Ik stond bij ’t open venster en ik zag
De manenschijf, die aan de hemel stond
Zoo stil en glanzen, dat het mijn verstand
Te boven ging. Ik zag op blauwen grond
De wolkjes in het maanlicht henen glijden
Ik zag de witte nevels op de weiden
En in de vijvers voor het huis: ik zag
en vrede glanzen van dat verre land.
Waar maanlicht één is met gevoel en klank
(Jacqueline van der Waals)

Een christelijke leraar die het venster naar de hemel ontsluit; een mooier beeld van het
onderwijs is er niet.
Wat valt het dan tegen als je de praktijk van het onderwijs bekijkt. Veel vensters zijn
gesloten. Dit heeft niets met onwil te maken; het gaat vooral om onwetendheid. Veel
onderwijzers vinden het moeilijk om de link te leggen tussen confessie en professie. Dit
heeft dr. Ewald Mackay haarfijn aangevoeld. Hij heeft dit boek geschreven met als doel
onderwijzers de verbinding van confessie en professie in de lespraktijk voor het voetlicht te
stellen.

Dit boek lijkt vooral theoretisch van aard te zijn, maar dat is gelukkig niet zo! Mackay weet
dat het vooral om de lespraktijk gaat. Hij heeft zelf veel ervaring opgedaan in deze
lespraktijk. Hij is docent geschiedenis, cuma en filosofie aan de pabo en lerarenopleiding
van Driestar Hogeschool te Gouda. Ook weet hij wat opvoeden inhoudt. Hij is namelijk
gehuwd en vader van drie kinderen.
Er zijn dan ook lessen vanuit verschillende vakken opgenomen in de laatste hoofdstukken
van dit boek. In deze lessen wordt er een venster geopend naar de hemel.

Dit boek is een echte aanrader wanneer je
met het onderwijs in aanraking komt! Dit
boek geeft jou een mogelijkheid om ook
voor jouw leerlingen een venster te
openen naar de hemel. Lijkt dit je
moeilijk? Zet het venster dan alvast op
een kier en lees dit boek!
Marije Ruit,
Studente PABO
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