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 je kan de eerste toon zijn in een lied 
waardoor alle grenzen vergeten worden 

wees niet bang 
ook wanneer de toon amper klinkt 

 
je kan de eerste vonk zijn voor een vuur 

dat alle wapens tot ploegen omsmelt 
wees niet bang 

ook niet wanneer tegenwind je striemt 
 

je kan de eerste graankorrel zijn op een akker 
die alle handen vullen zal met brood 

wees niet bang 
ook wanneer het land vol stenen zit 

 
je kan de eerste druppel zijn voor een bron 

die in de woestijn levensliederen zingt 
wees niet bang 

ook wanneer de wolk nog zwijgt 
 

je kan de eerste pas zijn voor een dans 
die alle voeten leidt naar God 

wees niet bang 
ook wanneer je voet nog struikelt 

 
 
 
 
 
Beste leermeester 
 
In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar kan je volgende items lezen: 
 

- Inspecteurs-adviseurs RKG: ambtsgebieden en contactgegevens  klik hier 
- Brief van de bisschop        klik hier 
- Blanco jaarplan 2021- 2022       klik hier 
- ISB’s dit schooljaar        klik hier 
- Uitnodiging en inschrijving ISB 1      klik hier 
- Uitnodiging startende leermeesters RKG     klik hier 
- Uitnodiging vormingsmoment rond leerplan/raamplan/ILC’s   klik hier 
- Vademecum leermeesters RKG       klik hier  
- Eerste communie: bijdrage van de leermeester RKG    klik hier 
- Nascholingsaanbod vanuit inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst  klik hier 
- Interlevensbeschouwelijke competenties     klik hier 
- (Uitbreiding van) vaste benoeming? Laat het ons weten   klik hier 

 
  

 
NIEUWSBRIEF 

Leermeesters rooms-katholieke godsdienst 
in het gemeentelijk, stedelijk en gemeenschapsonderwijs 

september 2021 – nummer [35] 
(Inspectie-begeleiding RKG bisdom Antwerpen) 
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Inspecteurs-adviseurs RKG: ambtsgebieden en contactgegevens 
 
Kim Donckers verlaat het team van inspectie-begeleiding. In opvolging van Kim neemt Peggy Verbist 
bijkomend een halftijdse opdracht op en gaat vanaf 1 september voltijds aan de slag als inspecteur-
adviseur RKG. Marijke Getteman wordt vanaf 1 september onze nieuwe collega. Marijke was 
leermeester RKG en docent aan het HIGW Antwerpen. Zij zal een halftijds ambt van inspecteur-
adviseur RKG combineren met een halftijdse lesopdracht als leermeester.  
Dit brengt enkele verschuivingen mee in onze regioverdeling. Op ‘regioverdeling inspectie-
begeleiding rkg’ of op ‘www.onderwijsinspectie.be’ lees je wie vanaf 1 september de inspecteur-
begeleider is voor je school. Je vindt er ook de correcte contactgegevens. 
 
Het DSKO verhuisde met alle diensten naar TPC-Blok O, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. 
De benaming DSKO verdwijnt ook en wordt vervangen door VOBA (Vicariaat Onderwijs Bisdom 
Antwerpen). 
De nieuwe website vind je voorlopig terug op kerknet onder 
https://www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-onderwijs-bisdom-antwerpen (eigen domeinnaam is 
aangevraagd). 

Terug naar begin 
 
 

Brief van de bisschop 
 
Naar jaarlijkse gewoonte schreef onze bisschop een brief bij de start van het schooljaar.  Je vindt 
deze hier. 

Terug naar begin 
 

 

Blanco jaarplan 2021 - 2022 
 
We brengen het document ‘Afspraken klasbezoek (officieel onderwijs)’  opnieuw onder je aandacht. 
Het bevat concrete info over enkele planningsdocumenten die  aan de basis liggen van doelgericht en 
planmatig werken, zo ook een operationeel jaarplan voor elke godsdienstgroep. Wij bieden je 
traditiegetrouw op onze website een blanco model van jaarplanning aan. 

          Terug naar begin 
 

 

ISB’s dit schooljaar 
 
De permanente vorming voor de leermeesters RKG draagt bij tot de kwaliteit van het r.-k. 
godsdienstonderricht. We plannen ook dit schooljaar twee vormingsmomenten: een halve en een 
hele dag. Op deze bijeenkomsten worden in principe alle leermeesters verwacht: het zijn geen vrije 
keuzebijeenkomsten.  
Wij geven de voorkeur aan samenkomsten waarbij de aanwezigen elkaar fysiek ontmoeten en in 
dialoog gaan. Daarbij blijven we aandacht hebben voor de op dat moment geldende afspraken en 
voorschriften i.v.m. het coronavirus. Je kan op ons rekenen voor kwaliteitsvolle vormingen, maar ook 
voor een gepaste zorg voor ieders gezondheid.  
 

 Reeds in oktober-november voorzien we een vormingsmoment (halve dag) waarbij we 
vakinhoudelijk aan de slag gaan. Je sluit - in overleg met je directeur(s) - aan bij een sessie die 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/wie-wie
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/wie-wie
http://www.onderwijsinspectie.be/levensbeschouwelijke-inspectie/adresgegevens/rooms-katholieke-godsdienst/bisdom-antwerpen
https://www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-onderwijs-bisdom-antwerpen
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Brief%20Mgr%20Bonny%20begin%20schooljaar%2021-22.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/afspraken%20klasbezoek%20%28officieel%20onderwijs%29.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/jaarplan_2021-2022_leeg__officeel_onderwijs_.docx
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begeleid wordt door de inspecteur-adviseur in wiens ambtsregio de school ligt. Hieronder 
lees je de uitnodiging voor deze ISB en praktische info over inschrijving. 

 In het tweede en derde trimester plannen we de ISB’s die omwille van Covid-19 reeds twee 
keer geannuleerd werden.  Op verschillende locaties doen we een gevarieerd aanbod van 
inhoudelijke en pedagogisch-didactische onderwerpen. Concrete info (programma, 
onkosten, inschrijving) voor deze vorming volgt in een latere nieuwsbrief. 

Terug naar begin 
 

 

Uitnodiging en inschrijving ISB 1 
 
Meteen nodigen we je uit op de ISB van het eerste trimester. Op verschillende locaties zullen we in 
kleine groepjes interactief aan de slag gaan met twee vertrouwde bijbelverhalen. Net zoals in de klas 
reiken we verdiepende werkvormen aan die (misschien onvermoede) betekenislagen blootleggen. 
Hopelijk inspireert ons aanbod jullie tot op de klasvloer.  
Aan deze ISB zijn geen kosten verbonden.  
We houden rekening met de op dat moment geldende maatregelen ter preventie van verspreiding 
van het coronavirus.  
We vragen voor deze ISB uitdrukkelijk dat je aansluit bij een sessie van jouw inspecteur-begeleider. 
Kijk eventueel de actuele regioverdeling hiervoor na. 
 
Je kan nu al het overzicht van de verschillende sessies per regio bekijken. 
Inschrijven kan tussen maandag 13 september 18.00 uur en maandag 20 september 18.00 uur via 
diezelfde overzichtspagina. 

Terug naar begin 
 

 

Uitnodiging startende leermeesters RKG  
 
We nodigen alle startende leermeesters RKG, ongeacht het aantal lestijden dat hun opdracht telt, uit 
op een onthaalnamiddag met basisinformatie. Deze gaat door op woensdag 29 september 2021 van 
14 u tot 16 u op het TPC (Blok S), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. We vragen om je 
aanwezigheid voor 20 september te bevestigen via deze link: inschrijving onthaalnamiddag startende 
leermeesters. Je ontvangt een bevestigingsmail als je inschrijving geregistreerd is. Na afloop ontvang 
je ook een attest van deelname.  

Terug naar begin 
 

 

Uitnodiging vormingsmoment rond leerplan/raamplan/ILC’s 
 
We voorzien bij de start van het schooljaar twee vormingsmomenten die we vrijblijvend openstellen 
voor alle geïnteresseerde leermeesters:  

 6 oktober 2021 van 14 tot 16 uur: ‘als leermeester aan de slag met het leerplan/raamplan 
RKG’  

 13 oktober 2021 van 14 tot 16 uur: ‘als leermeester aan de slag met de ILC’s’ . 
Deze vormingen gaan telkens door op het TPC (Blok S), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. 
We bieden deze gratis aan. Je geeft je keuze hiervoor door via deze link: inschrijving vorming 
leerplan/raamplan/ILC. Je ontvangt een bevestigingsmail als je inschrijving geregistreerd is. Na afloop 
ontvang je ook een attest van deelname.  

Terug naar begin 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/wie-wie
https://drive.google.com/file/d/1wnTZnY81BCjqoWS5e_wnsFxtNjYyNYBv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5uRGtkfp5abIiRpEu-y305FnfSjThSEdLmSnhcniMrWqJcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5uRGtkfp5abIiRpEu-y305FnfSjThSEdLmSnhcniMrWqJcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzN24ClcJ6PrK6U0RDWkHSepuKW13phZ9tIJGpsbqf4KKNlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzN24ClcJ6PrK6U0RDWkHSepuKW13phZ9tIJGpsbqf4KKNlA/viewform
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Vademecum leermeesters RKG 
 
We brengen graag het ‘vademecum voor leermeesters RKG’ nogmaals onder de aandacht.  Je vindt 
er o.a. info rond regelgeving, functiebeschrijving, loopbaanontwikkeling en wat te doen bij 
afwezigheden.   
We herinneren je aan de afspraak om bij een langere afwezigheid (10 of meer werkdagen) je 
inspecteur-begeleider op de hoogte te brengen. 

Terug naar begin 
 

Eerste communie: bijdrage van de leermeester RKG 
 
In het ‘Draaiboek voor eerste communie’ dat gehanteerd wordt in bisdom Antwerpen staat 
uitgeschreven wat verwacht wordt van verschillende betrokken partners. De leermeester RKG 
fungeert o.a. als aanspreekpunt voor de parochie/pastorale eenheid en de ouders.  Omdat sommige 
communievieringen verdaagd zijn naar dit najaar, lijkt het ons aangewezen om zo vlug mogelijk op de 
hoogte te zijn van de plaatselijke situatie. Zorg dat de verantwoordelijke van de parochie/pastorale 
eenheid over jouw contactgegevens beschikt.  

Terug naar begin 
 

Nascholingsaanbod vanuit inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst 
 
Naast de verplichte ISB’s kan je (indien tijdens schooluren na overleg met de directeur) ook  
intekenen op onderstaand nascholingsaanbod. 

 
Terug naar begin 

 

Interlevensbeschouwelijke competenties  
 
De omgang met diversiteit staat hoog op de maatschappelijke agenda, ook op die van het onderwijs. 
Zo engageerden alle levensbeschouwelijke vakken zich enkele jaren geleden om leerlingen te laten 
groeien in interlevensbeschouwelijke dialoog met het oog op interlevensbeschouwelijk samenleven. 
Ook de ontmoeting met de ander is motor voor levensbeschouwelijke ontwikkeling. Aan de 
leerplannen van alle levensbeschouwelijke vakken, ook r.-k. godsdienst, werden daartoe 24 
interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) toegevoegd.  
Ook de wetgever benadrukt het belang van de ILC en bepaalde in 2018 dat de levensbeschouwelijke 
vakken jaarlijks verslag uitbrengen van de aanpak van de interlevensbeschouwelijke competenties 
(Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex 

Onderwerp Datum en locatie 

je kan hiervoor niet meer inschrijven 

 

woensdag 15 september 2021  
groep 1: 14 - 15 uur 
groep 2: 15 - 16 uur 
Franciscaans belevingscentrum 
Dreef 38, 2328 Meersel-Dreef 
(Hoogstraten) 

Levensbeschouwelijke communicatie in de godsdienstles 

 

dinsdag 15 maart 2022  (9 - 12 uur) 
Antwerpen TPC - Blok S 
 
 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/vademecum%20leermeesters%20rkg%20officieel%20onderwijs.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Draaiboek%20Eerste%20Communie%20versie%2020170512.pdf
https://drive.google.com/file/d/1d_hJP3W7hfFGcVUQvaW732zS0zTRcPIe/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrr1LQvuj97_wmPxHwfnd6yaS70a66tp_74ASjnzdHmLl02Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/1d_hJP3W7hfFGcVUQvaW732zS0zTRcPIe/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1JRTH-aOakkrgfytFEtWcszwIksvveYOyWJKTG3KAmAo/edit?usp=sharing
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Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft’ van 26/01/2018 , hoofdstuk 2 Art. 4 § 2 en §4 
en hoofdstuk 3 Art. 147/3 § 3 en §4). 
 
Om (de kwaliteit van) het aanbod te kunnen opvolgen en als antwoord op de decretale vraag zal in 
het komende schooljaar vermoedelijk het aanbod voor elk leerjaar via een Google formulier 
opgevraagd worden. Vorig schooljaar betrof dit enkel de projecten van de derde graad lager en 
secundair onderwijs.  
 
Op het formulier ‘Formulier voor projecten Interlevensbeschouwelijke Competenties’ noteren de 
leermeesters als team zowel de planning als de evaluatie van elk project ILC. De formulieren blijven 
bij de directeur ter beschikking van de inspectie levensbeschouwelijke vakken bij schoolbezoek. Deze 
formulieren zijn een handig en onmisbaar instrument bij het invullen van de digitale bevraging. 

Terug naar begin 
       

(Uitbreiding van) vaste benoeming? Laat het ons weten  
 
Wanneer je op 1 januari 2022 in aanmerking komt voor (uitbreiding van) vaste benoeming, vragen 
we dat nu al te melden. Dat is voor ons én voor jou belangrijk bij het opvolgen van voordrachten, 
reaffectaties, voorrangsregeling bij toewijzing van opdrachten, … 

Terug naar begin 
 
 
Vele groeten en een bijzonder deugddoende start gewenst!  
Ludwig Getteman, Marijke Getteman, Peggy Verbist, Luk Waterschoot 
inspecteurs-adviseurs RKG basisonderwijs bisdom Antwerpen 

https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/2015-formulier-project-ILC-1.doc

