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Tijdens de zomervakantie overleed Caroline Pauwels. Zij was tot februari 2022 rector van de Vrije Universiteit Brussel.                

In haar boekje ‘Ode aan de verwondering’ houdt ze een bezield pleidooi om nieuwsgierigheid en verwondering                
toe te laten, te (her)ontdekken in de wetenschap, maar ook ‘in de grote en kleine momenten van elke dag’. 

Ze wijst ons niet alleen op de kracht van verwondering, maar ze helpt ons,  
ze daagt ons uit verwondering toe te laten in ons volwassen leven.  

We aanvaarden haar uitdaging graag. 
 

WE WENSEN JULLIE EN ONSZELF EEN SCHOOLJAAR VOL VERWONDER-(D)INGEN. 
 
Ik wandel door de dag, 
door de straat, door het huis, door het park, 
zonder plan en het is zalig. 
Ik ga niet van A naar B of van A naar A, 
maar van A naar wat ook op mijn pad komt, 
naar wie of wat mijn pad ook kruist. 
Ik zie de grote brug over het kleine stroompje 
en denk aan al die keren dat we als mens 
oplossingen construeren voor problemen 
die er eigenlijk geen zijn. 
Er is zoveel dat me tegemoet komt: 
de volgeschreven ruit van de nieuwe buren, 
een uitnodiging tot gastvrijheid, 
de lege kegel die gisteren nog een vorm was om mee te spelen 
en eergisteren hoed was van de sneeuwman. 
Ik voel de uitnodiging om dingen anders te bekijken, 
om kleur te geven aan en schoonheid te vinden 
in het alledaagse. 
Wandel met me. 
Ga met me. 
Kom me tegemoet in al die verwonder-(d)ingen onderweg. 
Open mijn ogen om ze te zien 
en mijn hart om ze te laten spreken 
en U erin te herkennen. 

(tekst vrij naar ‘Verwondering’ op www.inwezig.be,  
        beeld Rob Gonsalves) 

 
 
Beste leermeester 
 
In deze nieuwsbrief kan je volgende items lezen: 
 
- Inspecteurs-adviseurs RKG: ambtsgebieden en contactgegevens  klik hier 
- Brief van de bisschop        klik hier 
- Blanco jaarplan 2022- 2023 en doelenlijsten     klik hier 
- ISB’s dit schooljaar        klik hier 
- Uitnodiging en inschrijving ISB 1      klik hier 
- Uitnodiging startende leermeesters RKG     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 
- IAG op Facebook        klik hier 
- Openstaande vacatures leermeester godsdienst    klik hier 

 
 

NIEUWSBRIEF 
Leermeesters rooms-katholieke godsdienst 

in het gemeentelijk, stedelijk en gemeenschapsonderwijs  
september 2022 – nummer [38] 

(Inspectie-begeleiding RKG bisdom Antwerpen) 
 

 

http://www.inwezig.be/
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Inspecteurs-adviseurs RKG: ambtsgebieden en contactgegevens 

 
Er zijn geen wijzigingen in het team van de inspectie-begeleiding of de regioverdeling. Op 
‘regioverdeling inspectie-begeleiding rkg’ of op ‘www.onderwijsinspectie.be’ kan je steeds 
terugvinden wie de inspecteur-begeleider is voor je school. Je vindt er ook de correcte 
contactgegevens. 
Als dienst hebben we een bureel bij VOBA (Vicariaat Onderwijs Bisdom Antwerpen), gehuisvest in het 
TPC-Blok O, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen.  
Ook onze website is ondergebracht bij die van VOBA onder  
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/rkg-officieel-onderwijs .  

                 
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 2022-2023 en doelenlijsten 

 
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.  
We herinneren hier specifiek aan de afspraken en verwachtingen rond het gebruik van de 
doelenlijsten:  
- Op een aparte doelenlijst houd je bij rond welke leerplandoelen je dit schooljaar reeds gewerkt hebt. 
Je verwijst hierbij naar de datum(s) waarop dit in je agenda terug te vinden is. 
- Bewaak de overeenkomst tussen de doelenlijst en je andere documenten (jaarplan, agenda). 
- Het spreekt voor zich dat als je lesgeeft aan meer dan één leerjaar, je voor elk leerjaar ook een aparte 
doelenlijst voorziet. 
- Een doelenlijst is een klasgebonden planningsdocument. Wanneer je uitvalt wegens ziekte of een 
opdracht krijgt in een andere school, laat je de doelenlijst dan ook achter voor je vervanger of opvolger 
(eventueel via directie doorgeven). Een model van doelenlijst kan je van onze website downloaden 
voor de eerste graad, de tweede graad, de derde graad.  

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.  

• In december voorzien we een vormingsmoment (halve dag) waarbij we vakinhoudelijk aan de 
slag gaan. Je sluit - in overleg met je directeur(s) - aan bij één van de twee keuzemomenten. 
Hieronder lees je de uitnodiging voor deze ISB en praktische info over inschrijving. 

• In het tweede en derde trimester hernemen we het aanbod van vorig schooljaar. Op 
verschillende locaties doen we een gevarieerd aanbod van inhoudelijke en pedagogisch-
didactische onderwerpen waaruit je een keuze kan maken. Concrete info (programma, 
onkosten, inschrijving) voor deze vorming volgt in een latere nieuwsbrief. 

Terug naar begin 

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/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/rkg-officieel-onderwijs
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Brief%20bij%20het%20begin%20van%20een%20nieuw%20schooljaar_mgr.%20Bonny_30082022.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/afspraken%20klasbezoek%20%28officieel%20onderwijs%29.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/jaarplan_2022-2023_leeg__officeel_onderwijs.docx
https://www.kerknet.be/sites/default/files/doelenlijst1%20eerste%20cyclus.doc
https://www.kerknet.be/sites/default/files/doelenlijst2%20tweede%20cyclus.doc
https://www.kerknet.be/sites/default/files/doelenlijst3%20derde%20cyclus.doc
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Uitnodiging en inschrijving ISB 1 
 
Meteen nodigen we je uit op de ISB van het eerste trimester. Deze gaat voor iedereen door op het 
TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. Aan deze ISB zijn geen kosten verbonden. Je hoeft 
enkel - in overleg met je directeur(s) -  een keuze te maken tussen de twee momenten waarop we deze 
inrichten: woensdag 7 december 2022 en donderdag 8 december 2022, telkens van 9 tot 12 uur. 
Deze ISB is opgevat als een vormingsmoment ‘op eigen niveau’ rond het thema ‘Bijbel en historiciteit’. 
Myriam Smits, CCV-medewerker, zal hierbij onze gids zijn. We ‘beperken’ ons tot het Eerste Testament, 
passen de aangereikte inzichten en leessleutels toe op de verhalencycli van Jozef, Mozes en Elia. Om 
voldoende diepgang te kunnen hebben op eigen niveau nemen we de concrete vertaalslag naar de 
klaspraktijk deze voormiddag niet expliciet op. 
 
Het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Wacht dus niet te lang met inschrijven. De inschrijvingen 
worden afgesloten op 20 september. 
Inschrijven kan vanaf nu (klik op één van de tekstvakken hieronder): 

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 28 september 2022 van 
14 u tot 16 u op het TPC (Blok S), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. Ben je nog niet 
ingeschreven? Bevestig dan je aanwezigheid vóór 20 september 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 
 

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 met het oog op het zoeken naar vervanging. 

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.  Het is  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 
 

 
 
 

> naar inschrijvingsformulier voor ISB op 
 

woensdag 7 december 2022 

> naar inschrijvingsformulier voor ISB op 
 

donderdag 8 december 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8nfRcRz6CiLsKVeZZvmQvP0jzsdMsq6r5XJIiue8yPiBz9Q/viewform
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-RKGnziXjsyGua2y4JkfahuzUOq3W0u-xKxRV3cjnMreQIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-RKGnziXjsyGua2y4JkfahuzUOq3W0u-xKxRV3cjnMreQIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-uTmAjkNU7_9440m1o9zHDe0V7fNUd8X929spvyMBnKlkEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-RKGnziXjsyGua2y4JkfahuzUOq3W0u-xKxRV3cjnMreQIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-uTmAjkNU7_9440m1o9zHDe0V7fNUd8X929spvyMBnKlkEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-uTmAjkNU7_9440m1o9zHDe0V7fNUd8X929spvyMBnKlkEQ/viewform
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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. 

 

Het IDO-traject (Inhoudelijk-Didactisch Ondersteuningstraject) maakt vanaf dit schooljaar deel uit 
van de aanvangsbegeleiding voor startende leermeesters. In deze sessies focussen we op een aantal 
basisinhouden en -vaardigheden voor kwaliteitsvol godsdienstonderwijs. 
Ook wie al langer aan de slag is als leermeester en inhoudelijk opfrissing wenst, kan op één of 
meerdere sessies uit onderstaand aanbod intekenen. De sessies worden op twee locaties en op 
verschillende momenten aangeboden. 

Sessie 1: Het leerplan r.-k. godsdienst voor het lager onderwijs 
 
Sleutelwoorden zijn doelgericht - componenten - invalshoeken - 
planningsdocumenten - evalueren 
 
woensdag 12 oktober 2022 (14 u. - 16 u.) Vorselaar* of 
woensdag 19 oktober 2022 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 
 

 
 

Schrijf je in. 
(Vorselaar) 

 

 
 

Schrijf je in. 
(TPC Wilrijk) 

 

Sessie 2: Het liturgisch-pastoraal jaar 
 
Sleutelwoorden zijn algemeen schema - visualisatie - Kerstkring 
 
 
woensdag 09 november 2022 (14 u. - 16 u.) Vorselaar* of 
woensdag 16 november 2022 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 
 

 
 

Schrijf je in. 
(Vorselaar) 

 

 
 

Schrijf je in. 
(TPC Wilrijk) 

 

Sessie 3: (Geloofs)communicatie 
 
Sleutelwoorden zijn symbolen en rituelen –  
levensbeschouwelijk duiden van socio-emotionele ervaringen 
 
woensdag 1 februari 2023 (14 u. - 16 u.) Vorselaar* of 
woensdag 8 februari 2023 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 
 

 
 

Schrijf je in. 
(Vorselaar) 

 

 
 

Schrijf je in. 
(TPC Wilrijk) 

 

Sessie 4: Aan de slag met een bijbelverhaal 
 
Sleutelwoorden zijn opbouw en ontstaan van Bijbel - genres - 
het geloof/mijn geloof - tweede naïviteit - meerlagigheid 
 
woensdag 1 maart 2023 (14 u. - 16 u.) Vorselaar* of 
woensdag 8 maart 2023 (14 u. - 16 u.) TPC Wilrijk* 
 

 
 

Schrijf je in. 
(Vorselaar) 

 

 
 

Schrijf je in. 
(TPC Wilrijk) 

 

Vorselaar* = Thomas More Hogeschool, Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar 
TPC Wilrijk* = TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen (Wilrijk) 

Terug naar begin 

Onderwerp   Datum en locatie 

Levensbeschouwelijke communicatie in de godsdienstles 

 

Donderdag 2 maart 2023  (9 - 12 uur) 
Antwerpen TPC - Blok S 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuewsLn-_ZY28ncN7HgRUFGi5Q5MgLPGIl7Y0y_xD5nrfRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuewsLn-_ZY28ncN7HgRUFGi5Q5MgLPGIl7Y0y_xD5nrfRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnrfsGkq5KopM5XBK4jNH1dnkbLH0vQTGsKzjhZ-B9xhdrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnrfsGkq5KopM5XBK4jNH1dnkbLH0vQTGsKzjhZ-B9xhdrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjt6VCgDMaynqnH8XaUukMZ0Qz4EAuyEC42IpQTuZSiExRdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjt6VCgDMaynqnH8XaUukMZ0Qz4EAuyEC42IpQTuZSiExRdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuNEL-EJOT9kJWXGlGfjUe6h5os0N4nsmutolT4ARTgFEgAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuNEL-EJOT9kJWXGlGfjUe6h5os0N4nsmutolT4ARTgFEgAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzLi4gWVLtSUxvKtd2swLRDaUHJ5D0lRJs4U48Vhx5ujCWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzLi4gWVLtSUxvKtd2swLRDaUHJ5D0lRJs4U48Vhx5ujCWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2IQ-iacZo45vrVXwHHm03hsfgHVnoyBfvyjka2Xh3Ii0eVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2IQ-iacZo45vrVXwHHm03hsfgHVnoyBfvyjka2Xh3Ii0eVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee4N6GJUDwXywwKAOvr0DeKclfSlG1wTAsoFVZPLfwehKJNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee4N6GJUDwXywwKAOvr0DeKclfSlG1wTAsoFVZPLfwehKJNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQt5RbnBxQJ94mRc58lxo0Z_8cExRVhRSqgZdmasdDlwf-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQt5RbnBxQJ94mRc58lxo0Z_8cExRVhRSqgZdmasdDlwf-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuewsLn-_ZY28ncN7HgRUFGi5Q5MgLPGIl7Y0y_xD5nrfRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnrfsGkq5KopM5XBK4jNH1dnkbLH0vQTGsKzjhZ-B9xhdrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjt6VCgDMaynqnH8XaUukMZ0Qz4EAuyEC42IpQTuZSiExRdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuNEL-EJOT9kJWXGlGfjUe6h5os0N4nsmutolT4ARTgFEgAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzLi4gWVLtSUxvKtd2swLRDaUHJ5D0lRJs4U48Vhx5ujCWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2IQ-iacZo45vrVXwHHm03hsfgHVnoyBfvyjka2Xh3Ii0eVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee4N6GJUDwXywwKAOvr0DeKclfSlG1wTAsoFVZPLfwehKJNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQt5RbnBxQJ94mRc58lxo0Z_8cExRVhRSqgZdmasdDlwf-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_dJKAuzRZuNFsTuM2L7m8LjY0vHjPjkbd4CBpVaGuftALw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_dJKAuzRZuNFsTuM2L7m8LjY0vHjPjkbd4CBpVaGuftALw/viewform
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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 
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 ook 
in het komende schooljaar het aanbod voor elk leerjaar via een Google formulier opgevraagd worden. 
We houden je hiervan op de hoogte. 
 
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 2023 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 
 

IAG op Facebook 
 
Wie actief is op facebook nodigen we graag uit om lid te worden van onze groep ‘IAG basisonderwijs 
bisdom Antwerpen’. Daar posten we op regelmatige basis een impuls die je mogelijk kan inspireren 
tot op de klasvloer. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Deze facebookgroep is een aanvulling bij onze officiële communicatie maar vervangt deze niet. Check 
hiervoor regelmatig je mailbox! 

Terug naar begin 
 
 
 
 

https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/2015-formulier-project-ILC-1.doc
https://www.facebook.com/groups/957126214984438
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Openstaande vacatures leermeester godsdienst 
 
Het lerarentekort laat zich ook voelen in onze zoektocht naar geschikte kandidaten voor het ambt 
van leermeester RKG. Momenteel vragen nog heel wat uren invulling. Soms voor een heel schooljaar, 
soms voor een beperkte periode (interim) en ook het aantal uren varieert sterk van school tot school. 
Een actueel overzicht van openstaande vacatures kan je steeds vinden op onze website: 
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/vacatures 
Als je je opdracht wil en kan aanvullen met een aantal uren of als je iemand kent die mogelijk 
interesse heeft , laat het ons zeker weten! Onder bepaalde voorwaarden kunnen een beperkt aantal 
lestijden zelfs bovenop een voltijdse opdracht bezoldigd worden. 

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

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-antwerpen-vzw-dko/informatie/vacatures

