Een Leeftochtjaargang bevat ...
• een jaarthema dat elke school kan inspireren,
• een begeleidende jaaraffiche en diamontage bij
de jaargang,
• een startnummer dat het jaarthema toelicht,
• 10 nummers per schooljaar,
• een handige scheurstrook in elk nummer: een
boekenlegger met een bezinning of een gebed,
• een digitale versie van elke nummer op
www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht,
met linken naar nog meer inspiratie,
• een speciaal aanbod voor advent en vasten.

Leeftocht stelt zich voor

Leeftocht is een maandelijkse publicatie van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Leeftocht richt zich tot onderwijsmensen die
vandaag leven in een groot netwerk van
relaties in een pluriforme samenleving.
Leeftocht spreekt hen aan op de spirit
van hun bewogen bezig zijn,
in hun persoonlijk leven
en in hun professionele engagementen.

Jaarabonnement

Leeftocht laat zich inspireren
door Bijbelse verhalen,
in het bijzonder door Jezus van Nazaret
en mensen die in zijn voetspoor gaan.

Gratis: elke school en bestuur, aangesloten bij
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontvangt een gratis
jaarabonnement.

Leeftocht denkt na
over de eigen christelijke identiteit
en gaat ook de verbindende dialoog aan
met andere levensovertuigingen.

Betalend: er is keuze tussen een individueel
jaarabonnement en een groepsabonnement. Vanaf
drie jaarabonnementen op een zelfde adres geniet
men van een voordelig groepstarief.

Op een kritisch-creatieve en beeldrijke
manier zoekt Leeftocht naar
•

een open en eigentijdse benadering,

Abonneren via:

•

een verkennende en dynamische taal,

www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht > bestellen

•

herkenbare voorbeelden, meeslepende
ervaringen, sprekende (Bijbel)verhalen,

•

sporen van God en het onzegbare
Mysterie.

• Individueel abonnement: € 17 (incl. verzendingskosten)
• Groepsabonnement: € 5 per ex. (vanaf 3 ex.) (excl.
verzendingskosten)

Leeftocht werkt samen met Uitgeverij Averbode
om het jaarthema en de maandthema’s van
Leeftocht in het basisonderwijs tot bij de
leerlingen te brengen.
Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine, Simon
Magazine en Samuel Magazine krijg je bij elk nummer
gratis een Leeftochtbijlage met didactische suggesties
voor kinderen (bij Naomi voor kinderen van 4-7 jaar, bij
Simon en Samuel voor kinderen van 7-12 jaar). Meer info
op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht.

schooljaar 2019-2020

Leeftocht wil onderwijsmensen
wakker schudden en confronteren
met zichzelf, anderen, de samenleving, God.
Leeftocht nodigt hen in alle vrijheid uit tot
bezinning, verdieping, reflectie, uitwisseling
én gesprek.
In een wereld van verscheidenheid geeft
Leeftocht op die manieren impulsen aan de
katholieke dialoogschool.

Handen vol hoop

Leeftocht doet wat zijn naam zegt:
mensen die in het onderwijs werkzaam zijn,
voorzien van proviand voor onderweg.
Het voedt je binnenkant,
begeleidt je in je vormingstaak
en helpt jullie samen groeien
als katholieke dialoogschool.

Dienst Identiteit & kwaliteit
Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht
identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
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Gods nieuwe wereld lijkt op een man die zaad
gestrooid heeft op het land. Die man gaat slapen en
staat weer op. Elke dag opnieuw. Intussen groeit het
zaad in de grond, en het wordt koren. Hoe dat
gebeurt, weet die man niet. Het is de aarde zelf die
het laat groeien. Van de eerste groene puntjes tot
het koren vol graankorrels.
(Mc. 4, 26-28 – Bijbel in gewone taal)

handen vol HOOP
Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceerde op zijn
jongste congres een pedagogie van de HOOP.
Hoop is een grondhouding.
Hoop doet leren.
Hoop is het zaad
waaruit de wereld van morgen groeit.
Leeftocht geeft je er handen vol van.
Het zaad ontkiemt en gedijt
als je het voedt met
duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit,
kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid,
uniciteit in verbondenheid, verbeelding …
Dat zijn wegwijzers naar vorming.
Bijbelse vindplaatsen van hoop geven ze richting.
Vanuit het eigen opvoedingsproject en de eigen
context vult de school ze in.

Zo komt het hart van onderwijs tot bloei:
de levenslange vorming
van onze leerlingen en van onszelf.
We doen dat in dialoog
met elkaar en met de wereld.
De hoopvolle boodschap
van Jezus is onze gps.

