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ONDERWERP   Godsdienst in de kleuterklas 
 
 

 

DOELGROEP  

Het leerplan voor katholiek basisonderwijs heeft niet voor niets 
de mooie naam ‘Zin in leven, zin in leren’ gekregen. In deze 
nascholing krijgen leraren basisonderwijs impulsen om met hun 
leerlingen ‘zin in leven’ te verkennen vanuit het ontwikkelveld 
‘Rooms-Katholieke Godsdienst’. Dat betekent niet alleen dat 
wordt gekeken hoe dit ontwikkelveld in het leerplan is 
ingebed. Het betekent vooral dat de deelnemers 
vingeroefeningen doen rond de manier waarop RKG op Zill-ige 
wijze de levensbeschouwelijke groei van kinderen ondersteunt. 
Ook voor bestuurders en directies kan het boeiend zijn om te 
zien hoe RKG het opvoedingsproject van hun school 
ondersteunt. De nascholing staat ook open voor docenten hoger 
onderwijs die op zoek zijn naar nieuwe inzichten voor hun 
eigen lespraktijk. 
 

 
 

 

DOELEN 

• Het ontwikkelveld RKG ontsluiten m.b.v. de tools op de 
ZILL website. 

• Kwaliteitsvolle verbindingen maken tussen RKG en andere 
ontwikkelvelden en/of –thema’s. 

• Op Zill-ige wijze doelen bepalen voor een 
godsdienstactiviteit met hun klasgroep. 

• De verschillende componenten van de LVB-ontwikkeling 
bij jonge kinderen herkennen en begrijpen en vertalen 
naar de klaspraktijk. 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

Zin in RKG! 
• 9/18/04-1 Kennismaken met levensbeschouwelijke, godsdienstige 

en religieuze componenten vanuit het werken met het 
componentenschema  

• 9/18/04-2 Levensbeschouwelijke, godsdienstige en religieuze 
componenten integreren in de uit-werking van 
onderwijsarrangementen 

• 9/18/04-3 Kijk, wat een dik boek: basis bijbelverhalen 
• 9/18/04-4 Kijk, wat een dik boek: bijbelse wonderverhalen 
• 9/18/04-5 Kijk, wat een dik boek: bijbelverhalen muzisch beleven 
• 9/18/04-6 Gewone verhalen als brug naar bijbelverhalen: 

waardevolle prentenboeken levensbeschouwelijk verdiepen 
• 9/18/04-7 Diversiteit in de kleuterschool: hoe anders is anders? 
• 9/18/04-8 Godsdienstige activiteiten integreren in alle hoeken 
• 9/18/04-9 Rituelen met jonge kinderen: een waaier van 

mogelijkheden 
• 9/18/04-10 Bidden met kinderen: een waaier van mogelijkheden 

 

Meer info op website: 
https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=2&ID=3223 

DATUM – UUR - LOCATIE 

INSCHRIJVINGPROCEDURE 

CONTACTPERSOON 

In afspraak met nascholer en tevens contactpersoon: 
An De Clerck - an.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen 
Tel: 0478 53 08 70 
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