
zesde nieuwsbrief schooljaar 2020-2021 - januari 2021

Nieuwe begeleider pastoraal op school

basisonderwijs.

Ik ben Eveline Coussement, gehuwd en mama van

twee dochters. In 2002 behaalde ik mijn

regentaatsdiploma godsdienst aan het HDGI in Gent.

Daarna trok ik naar Leuven en Louvain-la-Neuve om

er in 2006 af te studeren als (toen nog) licentiaat

godsdienst aan de K.U. Leuven. Sindsdien

combineerde ik verschillende interims in het bao en

(bu)so met de zorg voor mijn gezin. De afgelopen

jaren ben ik opnieuw naar Leuven getrokken en eind

juni studeerde ik er af als Master of Advanced

Studies in Theology and Religion met een thesis over

de integratie van katholieken met een

migratieachtergrond in het bisdom Brugge. Ik ben

blij de uitdaging aan te kunnen gaan om samen met

de scholen van het bao op weg te gaan in een

zoektocht naar hoe pastoraal behartigd kan worden

in het kader van een katholieke dialoogschool.

Probeer het eens uit! 

Digitaal aanbod veertigdagentijd 2021. 

Via deze link tref je een digitale kalender met 2 sporen (links bao,

rechts so).  Iedere dag van de week bieden we een vaste rubriek

aan.Maandag een gebed, dinsdag een (bijbel) verhaal, woensdag een

beeldmeditatie / kunstwerk, donderdag een inspiratiemoment over

Broederlijk Delen, vrijdag link je naar een doe-moment voor het basis

en een lied van filmpje voor het secundair. Voor Aswoensdag, Witte

Donderdag en Goede Vrijdag hebben we van extra materiaal

voorzien.Voor elke dag van de Goede Week is er een voor het

https://www.thinglink.com/scene/1396435392378437634


eigen aanbod rond zintuiglijk vieren . Er is ook een zintuiglijke viering

rond Pasen (na de paasvakantie). V.oor personeelsleden is er wekelijks

een verdiepingsmoment opgebouwd vanuit de eerste schriftlezing van

iedere zondag in de veertigdagentijd. 

Alle andere digitale beschikbare materialen en vieringen voor de 40-

dagzoekentijd je via deze link .

Luistergesprekken synodaal proces onderwijs. 

48 kleine scholen van ons bisdom hebben hun leerlingen bevraagd. Dank aan de 8000 leerlingen

en de 150 leraren die ons feedbackdocumenten bezorgden. Hieruit werden 10

prioriteitenopgelicht. In deze weken vinden de luistergesprekken met de scholen plaats.

Voorbereidingen eerste communie gebeuren online. 

CCV publiceerde een digitaal aanbod bij de eerste communie. Zeker ook inzetbaar op scholen .

Wegwijzers naar vorming. 

Benieuwd hoe scholen concreet inzetten op de wegwijzers naar vorming in een katholieke

dialoogschool? Hier tref je een groeiboek met voorbeelden. Geef ons gerust ook jullie

voorbeelden door.

Damiaanactie : hier tref je de lesfiches bij de campagne van 2021.

31 januari: dag van de directeur. 

Een hartelijke groet aan alle directies van An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde voor

onderwijs.
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