
Gratis: elke school en bestuur, aangesloten bij 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontvangt een gratis 
jaarabonnement. 

Betalend: er is keuze tussen een individueel 
jaarabonnement en een groepsabonnement. Vanaf 
drie jaarabonnementen op een zelfde adres geniet 
men van een voordelig groepstarief. 

Abonneren via: 
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht > abonneer je 
• Individueel abonnement:€ 17 (incl. verzendingskosten) 

• Groepsabonnement: € 5 per ex. (vanaf 3 ex.) (excl. 
verzendingskosten) 

Jaarabonnement 

Leeftocht stelt zich voor Een Leeftochtjaargang bevat ... 

Leeftocht is een maandelijkse publicatie van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

Leeftocht richt zich tot onderwijsmensen die 
vandaag leven in een groot netwerk van 
relaties in een pluriforme samenleving.  

Leeftocht spreekt hen aan op de spirit  
van hun bewogen bezig zijn,  
in hun persoonlijk leven  
en in hun professionele engagementen.  

Leeftocht laat zich inspireren  
door Bijbelse verhalen,  
in het bijzonder door Jezus van Nazaret  
en mensen die in zijn voetspoor gaan.  

Leeftocht denkt na  
over de eigen christelijke identiteit  
en gaat ook de verbindende dialoog aan  
met andere levensovertuigingen.  

Op een kritisch-creatieve en beeldrijke 
manier zoekt Leeftocht naar  

• een open en eigentijdse benadering,  

• een verkennende en dynamische taal,  

• herkenbare voorbeelden, meeslepende 
ervaringen, sprekende (Bijbel)verhalen,  

• sporen van God en het onzegbare 
Mysterie.  

Leeftocht wil onderwijsmensen  
wakker schudden en confronteren  
met zichzelf, anderen, de samenleving, God.  

Leeftocht nodigt hen in alle vrijheid uit tot 
bezinning, verdieping, reflectie, uitwisseling 
én gesprek.  

In een wereld van verscheidenheid geeft 
Leeftocht op die manieren impulsen aan de 
katholieke dialoogschool.  

• een jaarthema dat elke school kan inspireren, 

• een begeleidende jaaraffiche en diamontage bij 
de jaargang, 

• een startnummer dat het jaarthema toelicht, 

• 10 nummers per schooljaar, 

• een handige scheurstrook in elk nummer: een 
boekenlegger met een bezinning of een gebed, 

• een digitale versie van elke nummer op 
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht, 
met linken naar nog meer inspiratie, 

• een speciaal aanbod voor advent en vasten. 

schooljaar 2020-2021 

Leeftocht doet wat zijn naam zegt: 

mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, 

voorzien van proviand voor onderweg. 

Het voedt je binnenkant,  

begeleidt je in je vormingstaak  

en helpt jullie samen groeien  

als katholieke dialoogschool. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 - 1040 Brussel  

pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht 

leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Leeftocht werkt samen met Uitgeverij Averbode 
om het jaarthema en de maandthema’s van 
Leeftocht in het basisonderwijs tot bij de 
leerlingen te brengen.  
 
Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine, Simon 
Magazine en Samuel Magazine krijg je bij elk nummer gratis 
een Leeftochtbijlage met didactische suggesties voor 
kinderen (bij Naomi voor kinderen van 4-7 jaar, bij Simon en 
Samuel voor kinderen van 7-12 jaar). Meer info op 
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht. 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/bestellen-opvoedingsproject-pastoraal
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen


in beeld 

maand 
bron van 
vreugde 

kleurenpalet 

start inleiding alle kleuren 

september samen dromen 
en werken 

indigo 

oktober 
zingeving en 
spiritualiteit 
beleven 

blauw 

november graag zien en 
gezien worden 

rood 

december 
het 
onverwachte 
verwelkomen 

zilver 

januari vieren geel 

februari spelen groen 

maart experimenteren violet 

april delen zwart-wit 

mei genieten goud 

juni 
danken en 
dankbaar zijn 

oranje 

van maand tot maand verassend vreugdevol 

Kinderen en jongeren  

volop kansen geven 

om zich te vormen, 

daar is het je om te doen 

als onderwijsmens. 

Daarom gaat het  

voor jullie samen 

als katholieke dialoogschool. 

 

Inspiratie daarvoor vinden jullie 

bij Jezus van Nazaret 

en de christelijke geloofstraditie. 

Ze vertolken 

een pedagogie van de hoop. 

Ze geven richting  

aan het vormingsproces 

met wegwijzers als 

duurzaamheid, gastvrijheid, 

generositeit, 

kwetsbaarheid en belofte 

rechtvaardigheid 

uniciteit in verbondenheid 

en verbeelding. 

 

Zo wordt een katholieke dialoogschool 

een oefenplaats 

voor het volle mens- en medemens-zijn. 

Die weg opgaan 

is verrassend vreugdevol. 

De vreugde toont zich  

in een waaier aan verschijningsvormen, 

zo kleurrijk als een regenboog. 

 

Leeftocht zoekt dit schooljaar 

naar vindplaatsen van vreugde 

en reikt ze ons aan 

als proviand voor onderweg.  

september oktober 

november december 

januari februari 

maart april 

mei juni 

‘Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, maar er 
één kwijtraakt. Dan gaat ze die toch zoeken? Ze doet een 
lamp aan en veegt haar huis totdat ze de munt vindt. En 

als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen 
en de buren. En ze zegt: ‘Laten we feestvieren! Want ik 

was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem 
gevonden.’ (Lc 15,8-9 Bijbel in gewone taal) 

Leeftocht helpt ons tien maanden lang samen 
dromen en samen werken in alle kleuren van de 
regenboog. Onze weg zit vol verrassingen, het 
onverwachte verwelkomen we. Graag zien en gezien 
worden zijn daarin alleszins een rode draad. We 
worden blij van spelen en experimenteren, van delen 
en danken. We genieten volop en vieren het leven. 
Zingeving en spiritualiteit geven daaraan een diepere 
vreugde. Jezus kan daarbij onze gids zijn, in respect 
en dialoog met andere levensbeschouwingen. 


