
 
 

 

Antwerpen, 2 september 2013 
 

 
‘Start schooljaar met zomerse temperatuur’ 
 

 
Goede vrienden, 

 
Als de weersverwachting uitkomt, zal de overgang van de vakantie naar het school-
jaar niet bruusk verlopen. Voor de eerste week van september staat zonnig zomer-
weer op het programma.  Over de voorbije zomer hadden we zeker niet te klagen.  
We hebben een flinke portie zon gehad, met hoge temperaturen.   Dat kan de start 
van het nieuwe schooljaar alleen ten goede komen.   Graag wil ik alle leerlingen en 
leerkrachten een vlotte inzet van het nieuwe schooljaar wensen.    Samen beginnen 
ze aan een lange tijdrit van tien maanden, waarvoor ik graag supporter ben. 
 
Het voorbije schooljaar stond het onderwijs vaak bovenaan de agenda van het 
maatschappelijke en politieke debat.  Dat zal in het komende schooljaar wellicht 
niet anders zijn.   Vragen over de beste structuren voor het onderwijs beroeren vele 
personen en instellingen.  Terecht zijn wij erom bekommerd aan kinderen en jon-
geren de beste kansen op opvoeding en onderwijs te bieden.    In dat maatschappe-
lijke debat willen wij, vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld, onze eigen stem 
laten horen.    Samen met alle betrokken diensten en overheden willen we werken 
aan een kwaliteitsvolle toekomst van het onderwijs in Vlaanderen.  
 
In de visietekst van en voor het bisdom Antwerpen Een houtskoolvuur met vis erop en 
brood schreef ik: “Voor welke uitdagingen staat het katholiek onderwijs vandaag?  De eerste en 
belangrijkste uitdaging heeft te maken met de opdracht van een katholieke school.  Wij willen on-
derwijs aanbieden vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld, met een eigen pedagogische aanpak 
en een eigen maatschappelijke inbedding.  Schoolbesturen, ouders, leerkrachten en medewerkers 
hebben duidelijke verwachtingen op dat punt.  Ze verlangen dat de katholieke school haar eigen-
heid behoudt en ervoor uitkomt” (p. 42).   Graag dank ik allen die in het komende 
schooljaar werk zullen maken van de identiteit van ‘hun’ katholieke school.   Want 
over ‘hun’ school gaat het.  Een school hangt niet in de lucht.   Zij is het gezamen-
lijke project van allen die in en voor ‘hun’ school de handen in elkaar slaan.  Dat is 
geen klein huiswerk!   Vanuit de kerkgemeenschap wil ik hen daarin bemoedigen en 
steunen.   
 



 
 

Eind augustus bezocht ik in Brazilië enkele scholen, gesticht door de zusters van 
Berlaar.   Ruim honderd jaar geleden vertrokken de eerste zusters om er nieuwe ba-
sisscholen en middelbare scholen op te richten.  Het zijn bloeiende scholen gewor-
den, waar ook kinderen uit kansarme middens een degelijk onderwijs ontvangen.   
De band tussen Vlaanderen en de wereld loopt over het onderwijs.   Talenkennis, 
mondiale openheid, sociale bewogenheid, een evangelische inspiratie: het zijn de 
troeven waarmee wij kunnen bijdragen tot een betere wereld.  Van harte dank aan 
al wie deze troeven in het nieuwe schooljaar wil uitspelen! 
 
 

 
 
 

Bisschop van Antwerpen 
 

 

 

 

 


