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De leraar die in de schaduw van de tempel 
wandelt, midden van zijn leerlingen, geeft niet 
van zijn wijsheid, maar veeleer van zijn geloof 
en liefde. Zo hij inderdaad wijs is, nodigt hij u 
niet uit het huis van zijn wijsheid binnen te treden, 
maar leidt u veeleer naar de drempel van uw 
eigen geest.                      Kahil Gibran in ‘De profeet’ 

 

 
 
De tijd dat leraren voornamelijk voor de klas 
stonden lijkt gelukkig voorbij. Leraren werken 
actief met en tussen hun leerlingen. Ze staan 
letterlijk naast hen zodat de wereld voor de 
leerlingen openligt. Zo bouwen leerlingen hun 
eigen ervaringen en wijsheid op. Leraren geven 
ruimte zodat elke leerling de eigen unieke kern 
kan ontwikkelen. En leraren zijn actief voedend 
en vormend. Ze geven aanwijzingen en 
bemoedigen leerlingen om met hun unieke kern 
een waardevolle bijdrage te gaan leveren aan 
onze samenleving.                             Robert Viëtor 
 
 
 
Ik ben niet degene die mijn studenten kan 
vertellen hoe ‘het’ moet, omdat ik zelf vaak niet 
eens weet hoe ‘het’ moet. Ik heb helaas geen 
glazen bol waarin de toekomst netjes wordt 
aangekondigd of een handleiding waarin mij op 
maat gesneden advies wordt gegeven hoe ik het 
beste onderwijs kan geven. Voor mij is het 
daarom van essentieel belang hoe ik de reis die 
onderwijs heet samen met mijn studenten 
doorloop; dat ik blijf investeren in mijn eigen 
ontwikkeling, dat ik kritische vragen blijf stellen 
en dat ik verbanden blijf zoeken met het 
werkveld, met mensen die mij inspireren – niet in 
de laatste plaats mijn studenten die mij doen 
leren. Mijn reis is even belangrijk als, zo niet 
belangrijker dan, de reis die mijn studenten 
doorlopen (want ze vragen mij om de weg). En 
ik kan alleen maar hopen dat ik mijn studenten 

in de juiste richting wijs; dat ik hen toerust met 
het zelfvertrouwen de kennis en vaardigheden, 
van waaruit ze -vanuit hun eigen passie, 
kwaliteiten en dromen- hun ‘levensreis’ met 
succes kunnen vervolgen. 

Marloes van der Meer 

 
 
 
 
De manier waarop de volwassenen in een school 
met elkaar omgaan, heeft meer invloed op de 
kwaliteit en cultuur van de school en de 
prestaties van zijn leerlingen dan welke andere 
factor dan ook.  

Roland S. Barth 

 
 
 
 
Elke leerkracht heeft naast een lesgevende taak 
ook een opvoedende taak. Daar is iedereen het 
wel over eens. Op school zien we dus regelmatig 
dat er in de groepen gepraat wordt over 
gemeenschappelijke waarden. Naast het 
gesprek over waarden mag er nog meer 
waarde gehecht worden aan het voorleven van 
waarden door leerkrachten. Het voorleven van 
waarden vervult een sleutelrol in het opvoeden 
en de vorming van kinderen. Je kunt veel dingen 
uitdragen met woorden, maar als volwassenen 
zich daar niet aan houden, heeft het weinig 
waarde. 

Rob Rijken 

 
 
 
 
De school, -ze vraagt niet allereerst een 
schoolmeester-, ze heeft nodig allereerst: ...een 
mens.  

W.G. van de Hulst 
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Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met vrede, 
zegt de eerste adventskaars. 
Want vrede is toch iets dat alle mensen belangrijk vinden. 
Ik steek mijn kaars aan voor meer vrede in de wereld. 
 

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met gerechtigheid,  
zegt de tweede adventskaars. 
Want vrede komt door gerechtigheid. 
Ik steek mijn kaars aan voor meer gerechtigheid in de wereld. 
 

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met warme menselijke relaties,  
zegt de derde adventskaars. 
Want zonder warme menselijkheid blijft gerechtigheid koud. 
Ik steek mijn kaars aan voor meer mildheid in de wereld. 
 

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met innerlijke vernieuwing,  
zegt de vierde adventskaars. 
Want vrede, gerechtigheid en menselijke warmte  
komen uit een hart dat altijd nieuw herboren wordt. 
Ik steek mijn kaars aan voor meer innerlijke vernieuwing. 
 

Wanneer jullie alle vier samen branden, schijnt het volle licht van Jezus,  
voegt de groene krans eraan toe. 
Ik houd jullie licht bijeen in een mooie, volle kring. 
Als jij en ik, in 2017 en 2018, onze eigen kaars blijven aansteken en samen een krans van licht vormen, 
kan Kerstmis een heel jaar lang doorgaan. 
 Jean-Paul Vermassen 

 
 

Zegen ons… 
 

Laten we onze vuisten ballen om op te komen voor mensen getroffen door onrecht. 
Laten we onze handen teder inzetten, laten we ermee zalven en beschermen. 

Laten we stampvoetend aandacht eisen voor de strijd tegen onrecht. 
Laten we met onze voeten telkens opnieuw in vrede naar elkaar toe te gaan. 

Laten we verder kijken dan elkaars kleine kanten. 
Laten we zien dat elke mens uniek en waardevol is. 

Laten we de stoppen uit onze oren halen. 
Laten we onze oren openzetten en mild luisteren naar elkaars zorgen en vragen, vreugde en verdriet, 

hoop en wanhoop. 
Laten we in ons spreken de dingen bij hun naam noemen. 
Laten we elkaar woorden toefluisteren van bemoediging. 

Laat ons hart wars zijn van het veroordelen. 
Laat ons hart bron zijn, om elkaar graag te blijven zien. 

Els Van Doren 

 
advent 2016 
 

God voelt zich niet te groot,  
om zich klein te maken … 
 

En zo kon het gebeuren  
dat God een jonge vrouw uitkiest  
om de moeder van Jezus te worden! 
 

God stond van het begin af aan  
aan de kant van alles wat klein is, 
kwetsbaar en eenvoudig! 
Gerrie Huiberts 


