
 

 

 

 

 

voor opmerkingen of aanvullingen 

rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen 

0490 / 11 36 13 

 

Augustus 

- inspiratiemoment voor pastoraal in de katholieke dialoogschool: woensdag 25 

augustus 2021 ‘festival in het bos’, Groenhove Diocesaan Dienstenhuis (tussen 

17.00 en 21.00 uur) 
 

September 

- ontvangst van & zendingsmoment voor alle nieuwe leidinggevenden in onderwijs 

(directies) en pedagogische begeleiders en medewerkers van het vicariaat 

onderwijs en nieuwe bestuurders: dinsdag 14  september 2020 , 14.00 - 18.00 uur,  

bisschophuis 

 

- diocesane jaarvergadering voor alle schoolbesturen: woensdag 15 september 

2021, 19 uur, centrum d’Abdij 

 
 
Oktober 

- dag van de leraar: dinsdag 05 oktober 2021 

- dag van de godsdienst basisonderwijs: woensdag 27 oktober 2021, in centrum 

d’Abdij 

 
November 

 

December 

- samenkomst van alle diakens, religieuzen, godgewijden, priesters met 

benoeming/taak in onderwijs: woensdag 01 december 2021 om 18.00 uur in 

centrum d’Abdij 

 
Januari 

- aanvangsbegeleiding (inspiratienamiddag) voor alle nieuwe personeelsleden in 

het secundair onderwijs met zendingsmoment door de bisschop, woensdag 19 

januari 2022, 14.00 uur, centrum d’Abdij 

- vormingsmoment voor schoolbesturen en coördinerende directies & 

Nieuwjaarsreceptie vicariaat onderwijs: woensdag 26 januari 2022, 17.00 uur, 

centrum d’Abdij 
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- aanvangsbegeleiding (inspiratienamiddag) voor alle nieuwe leraren in het 

basisonderwijs met zendingsmoment door de bisschop, woensdag 26 januari 2022, 

14.00 uur, diocesaan dienstenhuis Groenhove 

 

- dag van de directeur | dag van de opvoeder (Don Bosco): maandag 31 januari 

2022 

 
Februari 

- interdiocesaan driedaagse congres voor alle directies buitengewoon onderwijs, 

van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 februari 2022 in Vayamundo te Oostende 

 

- directiecongres voor alle directies (bu)so van het bisdom Brugge: donderdag 10 

en vrijdag 11 februari 2022, Duinse Polders, Blankenberge 

 

- dag van de Godsdienst voor leraren in het secundair en hoger onderwijs: 

woensdag 16 februari 2022, Centrum d’Abdij Brugge 

 

- directiecongres voor alle directies (b)bao van het bisdom Brugge: donderdag 17 

en vrijdag 18 februari 2022, Duinse Polders, Blankenberge 

 

- internationale dag van hoop voor kinderen: donderdag 17 februari 2022 

 

- ISB leermeesters 21 februari 2022 op deze locaties: YOT (Brugge) – priorij Onze-

Lieve-Vrouw te Bethanië (Loppem) – Sint Michielsbeweging (Kortrijk) – 

Clemenspoort (Gent) 

Maart 

- Studiedag I-A LBV (levensbeschouwelijke vakken) 29 maart 2022  

 
April 

 
Mei 

- professionaliseringsaanbod nieuwe directies basisonderwijs (2de jaar opleiding) 

sessie ‘pastoraal in de katholieke dialoogschool’ (VM) en rooms-katholieke 

godsdienst (NM): dinsdag 17 mei  2022, centrum d’Abdij Brugge 

 

- abdijdagen voor schoolbesturen, leidinggevenden en directies: dinsdag 31 mei   

en woensdag 01 juni 2022, Sint-Sixtusabdij West-Vleteren 

 
 
Ben je niet of minder vertrouwd met de ILC (Interlevensbeschouwelijke competenties) binnen RKG in Zill 

of wil je de inhoud eens opfrissen? We nodigen alle nieuwe en andere directies of een lid van het team 

uit op volgende momenten: 

 

Regio Sabien Lagrain:      

• maandag 22 nov.: 13u30-16u00 in D’Abdij te Assebroek 

• dinsdag 3 mei 2022: 13u30-16u00 in D’Abdij te Assebroek 

Regio Mieke Desmet:       

• maandag 22 nov. 13u30-16u00 in BuLO Klimop, Pluimstraat 22 Diksmuide 



• dinsdag 3 mei 2022: 13u30-16u00 in BuLO Klimop, Pluimstraat 22 Diksmuide 

Regio Francis De Westelinck: 

• dinsdag 23 nov. 9u00-12u00 in De Bron te Harelbeke 

• dinsdag 3 mei 2022: 9u00-12u00 in De Bron te Harelbeke 

 


