
 
 

 

Antwerpen, 28 augustus 2014 
 

 
‘Een nieuw schooljaar’ 
 

 
Goede vrienden, 
 
Op een surfplank varen we naar het begin van het nieuwe schooljaar.   De laatste 
maand van de zomer was inderdaad gezegend met overvloedig veel regen.     Ge-
zinnen of jeugdbewegingen moesten in augustus hun 'B-plan' uithalen voor de va-
kantieactiviteiten van kinderen en jongeren. Hopelijk brengt het schooljaar de zon 
terug en het goede gevoel van een nieuwe start. Op maandag 1 september komt 
opnieuw een lange stoet op gang, richting schoolpoort. Leerlingen en leerkrachten, 
directie- en bestuursleden, administratief en technisch personeel, vormings- en be-
geleidingsdiensten: samen trekken ze weer naar hun gemeenschappelijke huis, dat 
de school is. Aan allen wens ik een goed en vlot begin van het schooljaar.  
 
Als een leerkracht in de klas zou vragen: 'welke beelden heb je deze zomer op TV 
het meest gezien?', is de kans heel groot dat, na het voetbal in Brazilië, het ant-
woord gaat over bommen, oorlog, ingestorte woonblokken en een onthoofding. 
Deze beelden zullen de leerlingen niet ontgaan zijn. Tussen de vele slachtoffers 
hebben ze trouwens leeftijdsgenoten van hen gezien. Dat pedagogische aangrij-
pingspunt mag niet ongebruikt blijven. Vrede is geen verworven goed. Het is een 
opdracht waartoe opvoeding en onderwijs ons steeds opnieuw bekwaam moeten 
maken.  Daarbij past een oprecht meeleven met alle slachtoffers: van de Eerste We-
reldoorlog en ook van vandaag. 
 
De scholen van het katholieke net beginnen het nieuwe jaar met een eigen zending 
en taak: om de christelijke identiteit van hun opvoedingsproject passend uit de verf 
te laten komen. Die 'christelijke identiteit' is geen kant en klaar pakketje dat de 
spoeddienst kan afleveren op het secretariaat.  Het is een opdracht die verschilt van 
school tot school, van regio tot regio.  Het is een opdracht waarin allen die met het 
schoolgebeuren te maken hebben, betrokken partij zijn. Toch lopen doorheen die 
opdracht enkele vaste lijnen: de lijnen van het Evangelie, de lijnen van de kerkge-
meenschap, de lijnen van solidariteit en menswaardigheid wereldwijd.   Het zijn lij-
nen die kleurrijk uit de verf mogen komen! 
 



 
 

In dit lange seizoen van regeringsvormingen zal het onderwijs wel meer het nieuws 
halen.  Er staan inderdaad belangrijke vragen en uitdagingen op de schoolagenda 
van onze politici, zoals de vorming van grotere groeperingen onder de scholen, de 
hervorming in het secundair onderwijs, het onderhoud en de uitbreiding van 
schoolgebouwen. We wensen de nieuwe Minister van Onderwijs, mevrouw Hilde 
Crevits, een stevige oprit en een vlot verkeer op haar nieuwe baan. Tegelijk wensen 
we aan de nieuwe directeur-generaal van het VSKO, de heer Lieven Boeve, een ge-
slaagde landing in 'de Guimardstraat'.  Daar neemt hij de fakkel over van mevrouw 
Mieke Van Hecke, aan wie we nogmaals onze erkentelijkheid willen uitdrukken. 
 

 
 
 

Bisschop van Antwerpen 
 

 

 

 

 


