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REGIO OOST-VLAANDEREN 
Marialand 31 9000GENT 

+32 9 223 11 25 
www.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

r.-k. GODSDIENST 

Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere 

Alle leraren r.-k. godsdienst  

1. Eigen aanbod 

 

1.1. Nota Mgr. Bonny over het vak r.-k. godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs en 

kerkgemeenschap.  

Op 21 september stelde Mgr. Bonny op een persconferentie de nota van de Vlaamse bisschoppen voor over 

het vak r.-k. godsdienst. Op de website van Thomas vinden jullie de nota digitaal, achtergrondinformatie 

en toelichting bij de kernconcepten van de nota. De impact van de nota op het godsdienstonderwijs en de 

lerarenopleiding wordt in een interview met Hein Van Renterghem, coördinerend inspecteur-adviseur, 

uiteengezet. Link: https://www.kuleuven.be/thomas/page/vak-godsdienst/.  

 

Op de ronde van de vakvergaderingen binnen de scholengemeenschappen van het katholiek onderwijs 

zullen we deze nota verder toelichten.  

1.2. HBO5 herfstberaad 

Het herfstberaad gaat door op dinsdag 14 november van 14.00u tot 16.00u in het Hendrik 

Consciencegebouw, Koning Albert II laan in Brussel in lokaal 1C09. Inschrijven vooraf via 

erik.mels@fulladsl.be.  

 

2. Aanbod door derden 

2.1. Still 

Het nieuwe, gratis magazine Still is een initiatief van de Broeders van Liefde in de Sint-Vincentiusregio 

België. Still gaat via foto, illustratie, artikels en interviews op zoek naar verstilling, verbinding en 

engagement in de maatschappij. 

De website is al klaar: het is een inspiratieplatform waar je verstillende plaatsen, geëngageerde 

organisaties, verbindende initiatieven en interessante boeken en beelden kan vinden.  

De afgelopen maanden hebben zich al honderden collega’s ingeschreven. Als je het magazine wil 

ontvangen, kan je je registreren via www.still-magazine.be en het eerste nummer van Still zal binnenkort 

gratis in je brievenbus vallen.  

 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/vak-godsdienst/
mailto:erik.mels@fulladsl.be
http://www.still-magazine.be/
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2.2. Kleine ondeugden voor leraren 

Onze samenleving heeft ontzettend hoge verwachtingen van leraren. We eisen dat ze in elke situatie een 

antwoord klaar hebben, we vragen hen altijd geduldig te reageren en we willen dat ze zich steeds 

evenwichtig en voorbeeldig gedragen. Hoeft het te verwonderen dat burn-out in het onderwijs piekt? De 

nieuwe editie van GEKKENWERK rekent af met de mythe van de Voorbeeldige Leraar. De leraar is ook 

maar een mens. Gelukkig maar. Want iemand laten openbloeien, kun je als leraar alleen door je eigen 

fragiliteit en feilbaarheid te (h)erkennen en er oordeelkundig mee om te gaan. Slaag je erin om met de 

ondeugden antipathie, wankelmoedigheid, middelmatigheid, hypocrisie, frustratie en opstandigheid om te 

springen, dan word je ongetwijfeld een gelukkiger en beter leraar. 

Gekkenwerk, kleine ondeugden voor leraren, Linus Vanlaere, Roger Burggraeve en Nathalie Janssens de 

Bisthoven, Lannoo, 2017. EAN: 9789401438001.  

 

2.3.  Franciscaanse spiritualiteit  - Drie inspirerende avonden met Wim De Moor ‘Vrijheid in 

gevangenschap’ 

 

Wim De Moor leeft in een kleine lekengemeenschap. Hij is docent viool, kamermuziek en liturgie aan het 

Lemmensinstituut, en bezoekt wekelijks mensen in de gevangenis. Op al deze domeinen, vormt Franciscus 

voor hem een bron van inspiratie. Sterker nog dan als voorbeeld, voelt de man van Assisi sedert meerdere 

decennia aan als broeder. In ‘Vrijheid in gevangenschap’ reflecteren we op mens worden. 

Eerste avond: vanuit relaties. 

Tweede avond: als lichaam. 

Derde avond: in de Kerk. 

 

Telkenmale stellen we ons de vraag: wat kluistert ons, en wat maakt vrij? Maar ook, en basaal: is deze 

tegenstelling houdbaar? We vangen telkens aan met een gezongen psalmgebed. Samen met het lezen van 

enkele teksten uit de Franciscaanse Bronnen, vormt dit het uitgangspunt van een filosofische en 

theologische zoektocht. We trachten ons te laten bevragen in onze evidenties, teneinde ons te laten 

aanspreken in ons mens worden, vandaag. 

 

Praktisch 

Het gaat om drie donderdagavonden 5, 12 en 19 oktober. 

De avonden beginnen om 19.30u en eindigen om 22u. 

Ze gaan door in het Sint-Baafshuis in Gent, Biezekapelstraat 2  

(ingang aan de Sint-Baafskathedraal) 

Deelname in de kosten 10 euro per avond. 

Mensen met een lager inkomen: 5 euro per avond. 

Om praktische redenen vooraf inschrijven per mail naar: gent.tau@gmail.com 

Of via onze website www.tau.gent 

Indien meer info gewenst: gsm 0499 284 281 

Betalen ter plaatse.  

 

 

 

 

mailto:gent.tau@gmail.com
http://www.tau.gent/
tel:0032499284281
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2.4. Dekanale vormingsavond Deinze 

 
 


