
Trajecten aanvangsbegeleiding r.-k. godsdienst schooljaar 2021-2022 

Klik op het nummer van een traject om in te schrijven 

Startende leraren (eerste vijf schooljaren van hun loopbaan) met r.-k. godsdienst in de opdracht kunnen op 

vraag van het schoolbestuur of op eigen initiatief inschrijven voor één van deze trajecten.  

Deze trajecten worden gratis aangeboden en staan los van de mandatering RKG.  

Wie instapt, kiest bewust voor een extra groeikans. 

  

1. Coachingstraject vanuit eigen leervragen i.v.m. r.-k. godsdienst  
Doelgroep: leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs 
Werkwijze: Op basis van hun praktijkervaringen en leervragen i.v.m. godsdienst bepalen de deelnemers in overleg met de 
begeleider de inhoud van het traject. Bedoeling is dat alle deelnemers leren zowel uit de reacties van de anderen op de eigen 
leervraag als uit het actief mee bespreken van de leervragen van anderen. 
Trajecten van 4 sessies van telkens 2 uur (één inleidende sessie en drie vervolgsessies). 2 sessies gaan door tijdens de 
schooluren en 2 op woensdagnamiddag.  
Per traject kunnen 10 leraren deelnemen. Wie inschrijft, volgt alle sessies van het traject.  

 

2. Supervisie mentoren  
Werkwijze: in groep wordt ingegaan op leervragen van mentoren bij het (ook) voor r.-k. godsdienst begeleiden van startende 
leraren. 

Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 

Traject 1 

KOM Jozef Calasanzstraat 2, 2400 Mol 

telkens van 13.30u. tot 15.30u. 

Begeleiding: Peggy Verbist 

Traject 2 

TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen 

telkens van 13.30u. tot 15.30u. 

Begeleiding: Luk Waterschoot 

 Ma 21 februari 2022 

 Wo 09 maart 2022 

 Wo 16 maart 2022 

 Do 24 maart 2022 

 Wo 13 oktober 2021 

 Wo 20 oktober 2021 

 Di 16 november 2021 

 Vr 26 november 2021 

  Traject 3 

 ‘t Hoeveke, Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar 

telkens van 13.30u. tot 15.30u. 

Begeleiding: inspectie-begeleiding rkg 

 

 Wo 19 januari 2022 

 Wo 26 januari 2022 

 Di 01 februari 2022 

 Ma 07 februari 2022 

 

Doelgroep: leraren lager onderwijs 

Traject 4 

KOM Jozef Calasanzstraat 2, 2400 Mol 

telkens van 13.30u. tot 15.30u. 

Begeleiding: Peggy Verbist 

Traject 5 

TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen  

telkens van 13.30u. tot 15.30u. 

Begeleiding: Luk Waterschoot 

 Wo 22 september 2021 

 Do 30 september 2021 

 Di 05 oktober 2021 

 Wo 20 oktober 2021 

 Wo 02 februari 2022 

 Do 17 februari 2022 

 Wo 09 maart 2022 

 Di 15 maart 2022 

  Traject 6 

 ‘t Hoeveke, Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar 

telkens van 13.30u. tot 15.30u. 

Begeleiding:  inspectie-begeleiding rkg 

 

 Vr 08 oktober 2021 

 Wo 20 oktober 2021 

 Wo 27 oktober 2021 

 Ma 08 november 2021 

 

Doelgroep: mentoren 

Traject 7 

 begeleiding op vraag 

 aangeboden binnen bestaande samenwerkingsverbanden (regionaal, scholengemeenschap,…) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclTWHfRqmTLh-vUU_JxQ-Z3moxmZNml-HT70XibL0CqJNqEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9-lP6mgMGbN5_v7aG_MUsp2B0JK_9YCUrwpg29y8sVeGWnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbcGfSSFpqR-hEdVf02U6AIw5KtwOE0j-J8Lq_p3VbWmmLrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqzmnu6hfbvSOMe2wnoiMXELFlybMsrMmZlfeZyOW3n2uMNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmzlunX4RGO7CnnMCep8g_tqd9JTLZfEw1PyggsOJwwi-Dag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd76lih9KcHxCL4Q6-cYtjVXxjqJpRFn1d3ulGyV4yFzdnWkg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1gdTwG1jHBJU1baENTCsdx9zJoYUrlGGaqYe2an2-xO4/edit?usp=sharing

