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Samen het Bijbels Leerhuis van 2020-2021 evalueren (30 min) 

 

0. Vooraf 

 

- Iemand modereert deze evaluatie (zien dat ieder aan bod komt, dat de bespreking 

niet uitloopt en bij het onderwerp blijft). 

- Iemand noteert alle punten die kunnen dienen voor verdere opvolging en bezorgt ze 

via de begeleider aan matthias.de.blaere@ccv.be  

- Er volgt op 8 juni een algemene interdiocesane evaluatie, met het oog op een 

vervolg. Graag maken we dan gebruik van jullie bevindingen. Als het kan hebben we 

ze daarom graag op 7 juni. Laat de datum van jullie bijeenkomst dit niet toe, dan 

ontvangen we ze toch sowieso nog graag voor evaluatie in ons eigen bisdom. 

- We hebben een bijzondere editie van het Bijbels Leerhuis achter de rug. Dat we als 

groep niet of nauwelijks fysiek bij elkaar konden komen, heeft zeker zijn stempel 

gedrukt. Gelukkig bestond er een digitaal alternatief. Benieuwd hoe het jullie daarbij 

vergaan is ... 

- We overlopen verschillende aspecten en willen je vragen om kort te reageren: het 

was goed, voldoende, minder goed … om deze of gene reden. Dit kan meteen in 

groep ofwel eerst even via persoonlijke voorbereiding. 

 

1. Het onderwerp: een kennismaking met de psalmen 

 

2. Het materiaal en de werkwijze (de deelnemersmap en evt. ook de 

begeleidersbundel):  

 

- Opbouw van de bijeenkomsten 

- Toelichting  

- Verwerking 

- Achtergrond 

 

3. Organisatie 

 

- Inschrijven, mappen, psalmboekjes 

- Communicatie vanuit CCV naar onze parochie  

- Communicatie binnen onze parochie 

- Ondersteuning van de groep(en) door CCV 

 

4. De startavond vanuit Gent (impuls, interview, …) 

 

5. Hoe het in de groep verliep 

 

- Betrokkenheid, tot gesprek komen, aandacht en respect, … 
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- Digitaal werken 

- Rol van de begeleider (bij de les houden, beetje input geven, gesprek op gang 

brengen) 

 

6. Andere punten? 

 

7. Misschien wil je een onderwerp suggereren voor een volgend Bijbels Leerhuis? 

 


