
In vier stappen klaar voor het nieuwe 
zondagsschoolseizoen

Geacht secretariaat, 

Middels deze brief willen we uw aandacht vragen voor de volgende vier stappen die van belang zijn voor 
een goede opvolging van acties en informatie voor het nieuwe zondagsschoolseizoen:

Stap 1: Invullen Online formulier ‘contributie en abonnementen’ Vóór 3 juni 2022
Stap 2a: Bestellen Zondagsschoolroosters 2022/2023  Vóór 3 juni 2022
Stap 2b: Bestellen  Aanvullingen op de lessen (methode)  Vóór 3 juni 2022
Stap 3: Ter info  Toelichting nieuwe abonnementsstructuur Om door te sturen
Stap 4: Ter info Integratie methode BHZ|LCJ Om door te sturen  

Stap 1 - Invullen contributie en abonnementen 
Via dit online formulier, www.hervormdezondagsscholen.nl/gegevens, kunt u de meest actuele gegevens 
doorgeven van uw zondagsschool. Dit is van belang zodat wij met up-to-date gegevens kunnen blijven werken. 
Begin juni wordt de factuur, op basis van de bij ons bekende informatie, voor de contributie van de kinderen en 
de abonnementen van de leidinggevenden toegestuurd. 

Stap 2a - Bestellen roosters 

Voor het seizoen 2022/2023 zijn de volgende mappen aan de beurt: Bovenbouw A2, Middenbouw B4, 
Onderbouw C1. Dit jaarrooster is te vinden op www.hervormdezondagsscholen.nl/rooster. De roosters voor 
het gehele nieuwe seizoen zijn te bestellen via de webshop. Uiterlijk half augustus is de bestelling bij u in huis.

Stap 2b - Bestellen aanvullingen
Voor het nieuwe seizoen zijn er diverse aanvullingen ontwikkeld. 
Bestel de aanvullingen per bouw.
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Bestel direct:
www.hervormdezondagsscholen.nl/nieuweseizoen



Stap 3 - Vernieuwde abonnementsstructuur
Bijgevoegd een toelichting vernieuwing abonnementsstructuur Bond van Hervormde Zondagsscholen. Kort 
gezegd: zelfde inhoud, groter aanbod, zelfde prijs. 

Stap 4 - Integratie methode BHZ|LCJ
Na bijna 15 jaar samenwerking met het LCJ op de inhoud, maken we nu de stap om de methode qua 
vormgeving vanaf heden gezamenlijk uit te geven en te onderhouden. In de komende periode wordt ook 
fasegewijs het materiaal zoals o.a. de verwerkingen van een update voorzien. Vanaf het seizoen 2023/2024 
krijgen leidinggevenden jaarlijks een eigen roosterboekje waar de verbinding met het digitale aanbod (complete 
methode), extra aanvullingen voor bij de lessen en een handreiking om catechetische onderwijs toe te passen 
binnen de huidige methode-opbouw. 

Tot slot
Namens het hoofdbestuur willen we u van harte Gods zegen toewensen op het zondagsschoolwerk in uw 
gemeente. Het is een zegen dat zoveel kinderen bijna elke zondag op allerlei wijze steeds weer in aanraking 
komen met het evangelie, de blijde Boodschap.  

Hartelijke groet,

Dieneke Blok
Zondagsschoolwerker
06 40 95 91 15 • eblok@hervormdezondagsscholen.nl
www.hervormdezondagsscholen.nl
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