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jaarthema 2022-2023

Welkom



Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs (Bisdom Antwerpen)

Verwelkoming door dhr. Dirk Van Rossem
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Programma

• Verwelkoming 

• Bijbels jaarthemaverhaal – Figuur van Maria: eigentijds tegendraads

• Jaarthema 2022-2023

– Leeftocht en katholieke dialoogschool

– Teaser leeftochtnummers

– Affiche(s) 

– Maandthemanummers (covers)

– Inzoomen op het jaarthema- en het septembernummer van Leeftocht

• Opsplitsing in twee groepen:

– Startaanbod kleuter, lager, secundair, personeelsleden

– Vragen
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Verwelkoming

• Wie is wie?

– Christa Damen

Stafmedewerker identiteit bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen

– Hanne Jacobs

Identiteitsbegeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Antwerpen

Begeleider identiteit en pastoraal bij Vicariaat Onderwijs Bisdom Antwerpen

• Ken je de weg naar…

– … de PRO-website?

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/

– … het Vicariaat onderwijs?

https://voba.vlaanderen
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Bijbels jaarthemaverhaal

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het pesachfeest naar Jeruzalem. En
overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden
was. Na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder
dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een
dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Toen zij Hem niet vonden keerden
zij al zoekende naar Jeruzalem terug.

Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij
luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn
antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem:
'Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U
hebben gezocht’.

Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt gij toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn
Vader moest zijn?' Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar
Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En
met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

Lucas 2:41-52
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Leeftocht

6
maandelijkse publicatie met proviand voor onderweg voor onderwijsmensen



2016-2017 
als perspectief

katholieke dialoogschool 
verpakt in de wereld van de muziek

‘er zit muziek in’

2017-2018 
als perspectief

vorming
in de katholieke dialoogschool 

verpakt in grondstoffen 
die moeder aarde ons schenkt

‘dwars door alles heen ‘

2018-2019 
als perspectief

wegwijzers naar vorming 

in de katholieke dialoogschool 

verpakt in schoeisel 
dat ons doet op weg gaan

‘stap je mee?’

2019-2020 
als perspectief

pedagogie 
van de hoop 

als bron van de wegwijzers 
naar vorming 

in de katholieke dialoogschool 

verpakt in handen die zaaien
‘handen vol hoop’

2020-2021
als perspectief 

bronnen van vreugde
die voeding geven aan de hoop 

als bron van de wegwijzers 
naar vorming 

in de katholieke dialoogschool

verpakt in alle kleuren van de regenboog 
‘verrassend vreugdevol’

2021-2022
als perspectief

de vreugde en hoop 
van het werken aan vorming 

in een katholieke dialoogschool, 
zoals we dat doen aan de hand 
van onze Bijbelse wegwijzers, 

leiden tot/scheppen 

krachtige ervaringen 
van verbinding

verpakt in bomen die vertellen 
‘de kracht van verbinding’

2022-2023
als perspectief

het groeien als katholieke dialoogschool door het 
bewandelen van de weg van de pedagogie van de hoop.

Een andere naam daarvoor 
is een pedagogie van vertrouwen. 
Vorming (door leren en opvoeden) 

is cultiveren van vertrouwen. 
7 +1 Wegwijzers leiden ons op die weg zijn. 

Het zijn tegelijk de toetsstenen van kwaliteitsvol onderwijs. 
Jezus en Maria mogen je inspiratiebron zijn; zij leefden ze voor. 

Vreugde en verbondenheid stralen ze uit. 

verpakt in lichtpuntjes naar voluit leven

STRALEN we VERTROUWEN uit
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Teaser Leeftochtnummers
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maand groeien in vertrouwen is: 

hele jaar loslaten en begeleiden | 12-jarige Jezus

september luisteren en antwoorden  | aankondiging 
oktober vertrouwen geven en krijgen | bruiloft te Kana
november het gewone en het bijzondere een plek geven(in je leven) | Maria bezoekt Elisabeth 
december vol verwachting dragen en laten dragen | geboorte van Jezus
januari kansen geven en grenzen verleggen | vlucht naar Egypte
februari gevoel en verstand laten spreken | opdracht in de tempel
maart samen horen en doen | de ware verwanten
april vasthouden en loslaten | Maria onder het kruis
mei samenkomen en blijven hopen | tussen hemelvaart en Pinksteren
juni ‘God zij dank’ zeggen | Magnificat



Jaarthemanummer

Samen bouwen aan een toren van vertrouwen, 

met de jonge mens aan de top.

Vertrouwen in elkaar.

Vertrouwen in jezelf.

Vertrouwen in de wereld.

Vertrouwen op de dragende grond.

uit het jaarthemanummer
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Basisonderwijs
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Basisonderwijs: Affiche

• Mogelijkheid jaarthema Leeftocht als jaarthema voor de eigen 

(pastorale werking op) school

• Affiches beschikbaar 

(na bestelling, zolang de voorraad strekt)

– Studiedag Pastoraal op school op dins. 31/05

(https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-

antwerpen/informatie/actualiteit-en-vorming) 

– Vicariaat Onderwijs Bisdom Antwerpen

(Groenenborgerlaan 149, Antwerpen)
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https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-antwerpen/informatie/actualiteit-en-vorming


Cover septembernummer
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Basisonderwijs: Kleuterschool

• Kleuterlied (tegen 15 augustus)

– Instrumentale versie

– Ingezongen versie

– Partituur

• Aanbod bij het geloofstijdschrift Naomi

– https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub/naomi_vl/Jaarthema-ZILL.html

• Affiche jaarthema: Lichtpuntjes
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Basisonderwijs: Lagere school

• Jaarthemalied (tegen 15 augustus)
– Instrumentale versie

– Ingezongen versie

– Partituur

• Aanbod bij de geloofstijdschriften van Simon en Samuël
– https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub/simon_vl/Jaarthema-ZILL.html

– https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub/samuel_vl/Jaarthema-ZILL.html

• Startbundel (op school- en klasniveau)
– Duiding rond het jaarthema – bijbelverhaal

– Impulsen voor startviering

• Themagebed

• Extra materialen in de loop van het schooljaar (advent, veertigdagentijd, slotviering)

• Affiche jaarthema: Lichtpuntjes
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https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub/simon_vl/Jaarthema-ZILL.html
https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub/samuel_vl/Jaarthema-ZILL.html


Secundair onderwijs
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Secundair Onderwijs: Affiche

• Mogelijkheid jaarthema Leeftocht als jaarthema voor de eigen 

(pastorale werking op) school

• Affiches beschikbaar 

(na bestelling, zolang de voorraad strekt)

– Studiedag Pastoraal op school op dins. 31/05

(https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-

antwerpen/informatie/actualiteit-en-vorming) 

– Vicariaat Onderwijs Bisdom Antwerpen

(Groenenborgerlaan 149, Antwerpen)
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https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-antwerpen/informatie/actualiteit-en-vorming


Cover septembernummer

20



Secundair onderwijs

• Startbundel

– Duiding rond het jaarthemaverhaal

– Plukbundel met elementen voor een startviering

• Affiche jaarthema: Vertrouwen uitstralen

• Hoe kan je Leeftocht tot bij het personeel brengen?

– Wekelijkse nieuwsbrief

– Personeelspagina op Smartschool

– Scheurstrook (bezinning bij de hand)

– … 
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Secundair onderwijs

• Aanbod sterke tijden

– Advent en Veertigdagentijd

– Extra aanbod: 

• Aparte affiches

• Bezinningskaarten Uitgeverij Muurkranten

• Impulsen voor het basisonderwijs/secundair onderwijs

• Wekelijkse bezinning voor personeelsleden

– Samengevat op een infofiche (1 A4)

– Te vinden op: 
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/inspirerend-materiaal/
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Secundair onderwijs

• Opbouw van een Leeftochtnummer

– Centraal beeld: Koen Lemmens

– Titel maandthema

– Verbinding met

• Pedagogie van de hoop

• Katholieke dialoogschool

– Thema in actueel beeld hertalen

– Scheurstrook:

• Bijbeltekst

• Gebed/Bezinnende tekst

• Informatie over abonnement (https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/abonneer-je) 

– Vanaf 3 abonnementen: voordeliger tarief!

– Interessante lectuur voor pastorale werkgroep
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https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/abonneer-je


Ervaringen met Leeftocht

• Waar zie je zelf mogelijkheden?

• Hoe kan je dit doen leven (visualiseren) op jouw school?

• Hoe kan je hiermee naar de leerlingen stappen?
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Ga je op jouw school aan de slag met Leeftocht? 

Aarzel niet om getuigenissen, foto’s, filmpjes, … door te mailen. Dan bundelen wij ze op de webpagina “Uit het werkveld” op de PRO-site.



Startaanbod personeelsleden

• Trailer Leeftocht jaargang 2022-2023

• Leeftochtfolder 2022-2023

• 11 Leeftochtnummers (ook digitaal beschikbaar)

• Affiche jaarthema Leeftocht
– Lichtpuntjes (BaO)

– Vertrouwen uitstralen (SO)

– Zonder tekst, enkel beeld

• Bezinning voor onderwijsmensen (Averbode)
– 25-26 november ‘22: Eva Vromman – Worstelend bezielend geloof: een zoektocht

– 20-21 januari ‘23: Guido Vanheeswijck – Onbeminde gelovigen

– 10-11 februari ‘23: Gabriël Quicke – Van ontmoeting naar gastvrijheid: op weg met 
Augustinus

– 3-4-5 maart ‘23: Inhoudelijke input: Carl Snoecx/Procesbegeleiding: Jos Bielen –
Scholen die naar de sterren reiken
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veel inspiratie

DANK om al jullie vele inzet!   



fb.com/KatholiekOnderwijsVlaanderen linkedin.com/company/katholiekonderwijsvlaanderen

instagram.com/kathondvlatwitter.com/KathOndVla

twitter.com/BoeveLieven

fb.com/KatholiekOnderwijsVlaanderen
http://www.linkedin.com/company/katholiekonderwijsvlaanderen
https://www.instagram.com/kathondvla
twitter.com/KathOndVla
twitter.com/BoeveLieven

