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Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 

MINI-LEIDRAAD voor implementatie 

 

Kennismaken met de engagementsverklaring 

Een powerpointpresentatie is leidraad om de engagementsverklaring te introduceren. 

• Powerpointpresentatie downloaden 
 

De engagementsverklaring in dialoog brengen 

Uit de analyse van het artikel dat In dialoog in januari 2019 publiceerde, komen vijf krachtlijnen 
tot uiting. Ze zijn het uitgangspunt voor het gesprek aan vijf dialoogtafels een tafel voor elk van 
de vijf krachtlijnen. De deelnemers verspreiden zich over  dialoogtafels. Twee vragen geven rich-
ting aan het gesprek over elke krachtlijn. Er is telkens aandacht voor zowel het eigen, persoonlij-
ke engagement als het gezamenlijke engagement. 

Krachtlijn Vragen 

 
Een katholieke dialoogschool richt de focus  
altijd op de leerling. 

 
Wat betekent dit concreet voor onze school? 
Wat betekent dit voor mezelf? 

 
In een katholieke dialoogschool werken we 
amen vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. 

 
Hoe zien wij dat in onze school, haar struc-
turen, beleid en werking? 
Wat is mijn eigen bijdrage daarin? 

 
In een katholieke dialoogschool dragen we 
allen ons steentje bij en mogen we rekenen 
op ondersteuning. 

 
Hoe maak ik dat voor mezelf concreet en hoe 
helpen wij elkaar daarbij? 
Hoe ondersteunt de school mij/ons daarin? 

 
In een katholieke dialoogschool even en leren 
we in een wereld van veelheid en verschil. 

 
Welke consequenties heeft dat voor mijn enga-
gement? 
Hoe speelt de school daarop in? 

 
In een katholieke dialoogschool zetten we 
ons voluit in om ons katholiek-pedagogisch 
project mee uit te bouwen en waar te ma-
ken. 

 
Uit welke activiteiten blijkt dat in onze school? 
Wat is mijn bijdrage daarin? 

Vanuit de gesprekken aan de dialoogtafels kunnen afspraken groeien om je eigen engagement en 
jullie gezamenlijke engagement zichtbaar, voelbaar, tastbaar te maken, om het handen en voeten 
te geven in concrete acties, om het metterdaad waar te maken. 

 

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Ide-20190829-4
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/InDialoog-2018-2019-3_18-21
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Enkele vuistregels 

Heb aandacht voor een bezinnend moment op je bijeenkomst (zie suggesties in de bijlage bij de 
uitgebreide leidraad). 

Geef iedere deelnemer een exemplaar van de engagementsverklaring> Naar de webwinkel surfen. 

Laat jullie engagement leven door het ook visueel in het vizier te houden (zie suggesties in de 
uitgebreide leidraad). 

 

Meer info 

Lees de volledige leidraad. 

 

Elkaar inspireren 

Wat doet de engagementsverklaring met jullie? En wat doen jullie met de engagementsverklaring? 
Tot welke initiatieven leidt jullie dialoog? Stuur een mailtje met een verslagje, een foto, een 
filmpje, een … aan identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen en wij geven er weerklank 
aan in onze berichtgeving. Zo inspireren we elkaar in het samen werken aan katholieke dialoog-
scholen in Vlaanderen. 

 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/winkel/engagementsverklaring-van-het-katholiek-onderwijs-samen-werken-aan-katholieke-dialoogscholen
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Ide-20190829-5
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen

