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Vreugde 
is de sleutel 
om te komen 

tot liefde, 
nabijheid 

en aandacht voor de ander! 
 
 

 

 
De start van een schooljaar 
lijkt wat op het begin van  
het spel Legomasters. 
 

Er ligt een globaal concept voor, 
in een school is dat het opvoedingsproject. 
Leerplannen en doelstellingen, 
domeinen en leervakken, 
geven de spelregels aan. 
 

Ieder draagt zijn steentje bij 
tot een kleurrijke constructie. 
Je kan werken met  
àlle kleuren van de regenboog.  
 

Teams werken gemotiveerd samen. 
Ze zetten al hun vaardigheden in: 
hun pedagogisch-didactische skills, 
hun vakkennis,  
hun emotionele intelligentie, 
hun verbeelding en creativiteit, 
eigenlijk hun hele persoon. 
 

En zo bouwen onderwijsmensen, 
met elkaar, 
samen met kinderen en jongeren  
10 maanden lang aan een droom. 
 

Verrassingen duiken onderweg overal op. 
Het samenspel van kunst en kunde  
maken van het vormingsproces  
een uniek verhaal,   
een vindplaats van vreugde. 
 

Laat je verrassen door  
wat op je pad komt tijdens het  
samen dromen en werken! 
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Liefde en hoop brengen vreugde 
in onze klassen, onze scholen, 
in onszelf 
en, omgekeerd, 
kan vreugde de hoop en de liefde 
in onze scholen 
stimuleren en aanwezig brengen. 

 
een verrassend vreugdevolle start 

 
Je mag als onderwijsmens weer de stekker  

in het nieuwe schooljaar steken. 
Je mag voluit de energie laten stromen, 

bronnen aanboren die je vreugde geven, 
met collega’s en leerlingen 

samen dromen en samen werken, 
zin in leren en leven uitstralen en doorgeven. 

 
Computers worden opgestart,  

beamers en smartborden gaan aan,  
nieuwe leerlingen en leraren  

beginnen er samen aan!  
 

Laten we samen de stekker  
in het stopcontact steken. 

Laten we samen op zoek gaan  
naar de vindplaatsen van vreugde  

in onze school, in onze klas,  
in de ander en in onszelf.  

Ze zijn er: sommige open en bloot, 
andere goed verstopt. 

Wie zoekt, die vindt. 
Zo toont de vreugde zich 

in een waaier van verschijningsvormen, 
zo kleurrijk als een regenboog. 

Zo wordt het schooljaar 
verrassend vreugdevol: ‘Yes! – OMG’ 

naar Leeftocht september 2020 

 
 
 
 
 
Zoals de grondtoon in de muziek de noot is die 
het hele lied draagt en waar het hele stuk rond 
draait, zo zou de grondtoon van een 
christenmens ‘vreugdevol gestemd’ moeten zijn. 
Evangelie betekent goed of blij nieuws, het is 
een blijde boodschap. Geloof geeft ons 
vreugde. Want we weten dat er een God is die 
om ons geeft, die ons toekomst en hoop schenkt. 

 
 



VERRASSEND VREUGDEVOL 
katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen – september 2020, week 01 

10 maanden liggen voor ons! 
Wat dromen wij voor deze 10 maanden? 

Voor onszelf? 
Voor de klassen waar we komen? 

Voor de school die voor nieuwe uitdagingen staat met nieuwe leerplannen, 
nieuwe projecten, nieuwe collega’s? 

Voor ons schoolteam? 
 

Laten we verbinding maken met 
de vele dromen van elke leerling 

en samenwerken om deze dromen een plaats te geven. 
 

Laten we verbinding maken met 
de vele dromen van elke collega 
en samenwerken om nabij te zijn 

in lief en leed een schooljaar lang. 
 

Laten we verbinding maken met 
de dromen van onze school 

om ons opvoedingsproject handen en voeten te geven 
in ons samenwerken op deze school. 

 

Laten we verbinding maken met 
de dromen van de ouders van onze leerlingen 

om hun kinderen graag te zien 
en hun alle kansen te geven die ze nodig hebben. 

 

Laten we verbinding maken met 
de dromen van onze bestuurders 

om samen te werken aan een school 
die elk kind en elke jongere 

tot zijn recht laat komen. 
 

Laten we verbinding maken met 
die droom van God 

die ons altijd weer oproept en uitdaagt 
om voluit te kiezen 

voor al wat op onze weg komt dit schooljaar. 
 

Verrassend vreugdevol 
zal het ons schooljaar maken! 

Help jij ons, God, 
om samen die dromen waar te maken? Amen. 

Leeftocht september 2020 
 

Vreugde wordt je deel  
als je klein voor God durft te staan. 

Want Hij brengt je tot voltooiing. 

Vreugde wordt je deel  
als je hen die treuren moed inspreekt. 

Want Hij zal je hoop en sterkte zijn. 

Vreugde wordt je deel  
als je woord bevrijding brengt. 

Dan ontspringt in jou nieuw leven. 

Vreugde wordt je deel 
als je nieuwe levenskansen schenkt. 

Dan geschiedt ook jou barmhartigheid. 

Vreugde wordt je deel  
als je in oprechtheid leeft. 
Want je zal de Heer aanschouwen. 

Vreugde wordt je deel 
als je hunkert naar gerechtigheid. 
Je verlangen zal verzadigd worden. 

Vreugde wordt je deel  
als je naar de vrede streeft. 
Want je zal Gods trouw ervaren. 

Vreugde wordt je deel  
als je dienend voor de Heer getuigt. 
Want je zal in God geborgen zijn. 

 


