ZILL

BE

ING

Balanceren …
zoektocht naar identiteit en kwaliteit
Toch geef ik u een raad, die u van pas kan komen.
Vorig jaar bent u al begonnen met het plan en de
uitvoering ervan; voltooi nu uw werk en laat het
resultaat beantwoorden aan de bereidwilligheid
bij de opzet, naar de middelen waarover u
beschikt. Als de bereidwilligheid er maar is, is alles
welkom: er wordt niet verwacht dat iemand geeft
wat hij niet heeft. Het is niet de bedoeling dat u
door anderen te ondersteunen zelf in moeilijkheden komt. Er moet een zeker evenwicht zijn. Op
het ogenblik vult uw overvloed hun gebrek aan,
een andere keer zal hun overvloed uw gebrek
verhelpen. Zo ontstaat het evenwicht waarover
geschreven staat: Hij die veel had verzameld, had
niet te veel, en hij die weinig had verzameld,
kwam toch niet te kort.

De beginsituatie?
Draagkracht van het team?
De schoolvisie?
De materiële mogelijkheden?

Wat moet er gedaan worden?
Wat vertellen de objectieve gegevens?
Kerntaak van een school?
Wat hebben kinderen nodig?

(2Kor 8, 10-15)

Er was eens een koorddanser in een groot circus.
Hoog in de nok van de tent danste hij op het koord.
Dat zagen de mensen erg graag. Ze juichten hem hard toe
En
het
handgeklap
was
niet
uit
de
lucht.
Een toffe, zeiden de mensen, grandioos zeiden ze.
Op een zekere avond zaten de mensen weer te kijken
vanuit hun gemakkelijke stoelen.
Toen riep de koorddanser naar beneden: "Denken jullie dat ik het
kan?"
"Ja!!" schreeuwden de mensen.
En hij danste van de ene naar de andere kant.
Daarna nam hij een kruiwagen naast zich op het koord en riep:
"Denken jullie dat ik het kan met een kruiwagen?"
"Ja!!" schreeuwden de mensen, maar nu veel harder.
en de koorddanser danste met kruiwagen en al over het koord.
En opnieuw riep hij naar beneden: "Denken jullie dat ik het nog
steeds kan, als er nu eens iemand van jullie in mijn kruiwagen
komt zitten?"
Toen bleef het beneden muisstil, zo stil dat de koorddanser bijna
het evenwicht verloor ...

