
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) 

Onderwerp   Datum en locatie 

Levensbeschouwelijke communicatie in de godsdienstles 

 

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