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Baron Ruzettelaan 435  
8310 BRUGGE 
050 37 26 75 
www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be  

 
 

10de  NIEUWSBRIEF identiteit – godsdienst – pastoraal 
maart 2020 

 
 

 

de corona-epidemie noodzaakte ons om volgende 

beslissingen te nemen: 
 

• activiteit die werd afgeschaft: ‘destination Pasen’ (op 5 april en van 8-12 april) 

 

• activiteit die werd uitgesteld naar een latere datum: ‘festival van de hoop’ (29 

april). Meer info over de nieuwe datum in een volgende nieuwsbrief. 

 

 

Opgelet: sommige in deze nieuwsbrief aangekondigde activiteiten zullen misschien 

niet kunnen plaatsvinden omwille van de overheidsrichtlijnen (en de daaruit 

voortvloeiende kerkelijke richtlijnen) in opvolging van de bestrijding van het 

coronavirus.  

 

 

 

Hoe gaat jouw lerarenteam creatief aan de slag om ook in deze uitzonderlijke tijden 

het beste uit alle leerlingen te halen? Welke initiatieven neem je zelf als directeur of 

bestuurder? Hoe vorm je deze weken om tot kansen? De coronacrisis roept vele 

vragen op: heel indringende en existentiële vragen, maar ook heel concrete vragen. 

We zien hoe leerlingen, leraren, personeelsleden, leidinggevenden en besturen in 

onze scholen spontaan een antwoord zoeken en geven op die concrete vragen door 

heel concrete dingen te doen. Er gebeurt heel wat. Het volstaat om hier een kijkje te 

nemen. 

 
 

 

Hier lees je de brief van onze bisschop Lode Aerts, waarin hij vraagt om de hoop te 

bewaren en zorg te dragen voor elkaar en onszelf. "Anderen nabij zijn, in tijden van 

afstand houden. Een geloof dat niet hoopt is ziek.” 

 

 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/corona-heldenverhalen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/corona-heldenverhalen
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/anderen-nabij-zijn-tijden-van-afstand-houden?microsite=250
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=47f314232e&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=47f314232e&e=1d775132b4
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Een boodschap van kardinaal Jozef De Kesel in tijden van coronavirus kan je hier lezen 

en beluisteren. Kardinaal De Kesel geeft ook enkele concrete tips (scrol naar 

beneden) bij wat we kunnen doen. 

 

 

 

‘We zijn uiteindelijk kleine en kwetsbare mensen in de schepping. Wij leiden slechts 

een broos bestaan’. De gedachte van maakbaarheid wisselen we in voor een besef 

van kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid.’ Hier lees je een brief van pastor Rik 

Depré. 
 
 
 

Persoonlijk gebed in coronacrisis. Dit 'gebed om kracht en vertrouwen' kunnen we 

persoonlijk of in huiskring gebruiken, om te bidden om Gods nabijheid en uitzicht in 

deze crisistijd. 

 

 

 

Gaan de geplande vieringen van eerste communie en vormsel door? 

 

Het wordt meer en meer duidelijk dat het erg onwaarschijnlijk is dat de vieringen van 

eerste communie en vormsel zullen kunnen doorgaan zoals gepland. 

 

Een goede oplossing vinden voor alle betrokkenen (kinderen, ouders, grootouders, 

familie, school, catechisten, pastoors en vormheren) is niet eenvoudig, want er moet 

rekening gehouden worden met veel factoren. Hoe dan ook staat de veiligheid en 

de gezondheid van iedereen voorop. We doen er alles aan opdat de vieringen dit 

schooljaar nog zouden kunnen plaatsvinden. Verschillende scenario’s worden 

voorbereid en afgetoetst.  

 

We streven naar een interdiocesane overeenstemming. We beslissen eind maart.  

 

Ondertussen is het een goed idee om contact te leggen of te houden met (de ouders 

van) eerste communicanten en vormelingen via telefoon, mail of internet.  

Eén keer de beslissing over de modaliteiten van eerste communie en vormsel is 

genomen, zal vanuit het bisdom een aangepast en beperkt catechetisch aanbod via 

digitale weg ter beschikking worden gesteld. 

 

Uit de rubriek: ‘Veelgestelde vragen Coronamaatregelen’ op de kerknetwebsite van 

het bisdom Brugge. 

 

 

 

Ten gevolge van het Coronavirus in Europa worden alle concerten in het kader van 

de Johannespassie en Mattheuspassietournee van Collegium Vocale Gent jammer 

genoeg geannuleerd. Deze generale repetitie werd op vrijdag 13 maart nog 

opgenomen in Concertgebouw Brugge. 
 

 

 

https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/boodschap-van-kardinaal-jozef-de-kesel-tijden-van-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZaBEEe98fn8&feature=emb_logo
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/kardinaal-de-kesel-verbonden-gebed-en-solidariteit-video?microsite=207
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/kardinaal-de-kesel-verbonden-gebed-en-solidariteit-video?microsite=207
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-informatie/corona?microsite=12158
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-informatie/corona?microsite=12158
https://www.kerknet.be/icl/artikel/persoonlijk-gebed-coronacrisis?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=3ef5e37928-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_04_00&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-3ef5e37928-133418669
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen
https://www.collegiumvocale.com/passions-2020/
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Tijd voor verdieping? Ontdek interessante online initiatieven via deze link. 

 

 

 

Van elkaar… Voor elkaar… Op deze coronablog brengt de universitaire parochie van 

de KU Leuven woord en beeld samen waarmee we elkaar kunnen ondersteunen en 

bemoedigen. 

 

 

 

AFSTANDSLEREN 

De nieuwe pro-site van onze netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

brengt alle nuttige informatie rond afstandsleren samen.  

 

 

 

Onder de noemer ‘Onderwijs in tijden van corona’ heeft de VRT een extra aanbod 

aan documentaires beschikbaar gesteld via vrt.nu. Daar vind je onder meer 

documentaires over geschiedenis, wetenschap, cultuur, enz.  

 

 

 

De Bezieling is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven. De 

Bezieling is voor mensen die zoeken naar inspiratie en ankerpunten in het leven. De 

Bezieling kijkt naar wat speelt in de onderstroom van onze cultuur. We treffen er een 

aantal lezenswaardige bijdragen: 

-Katholieke deugden in tijden van corona (René Grotenhuis) 

-De doornenkroon van Corona: empathie én actie (Vincent Duindam) 

-In tijden van Corona: ‘Wees niet bang!’(Lisette Thooft) 

-Een thuis voor vereenzaamden (Marinus van den Berg) 

… 

 

CORONA 

 
CORONA 

hier tref je een extra editie 
 

 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/tijd-voor-verdieping-ontdek-interessante-online-initiatieven?microsite=250
https://www.kuleuven.be/up/vanelkaarvoorelkaar/van-elkaar-voor-elkaar1
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/afstandsleren
https://www.vrt.be/vrtnu/themas/onderwijs-in-tijden-van-corona/
https://www.vrt.be/vrtnu/themas/onderwijs-in-tijden-van-corona/
https://www.debezieling.nl/
https://www.debezieling.nl/
https://www.debezieling.nl/
https://www.debezieling.nl/
https://www.debezieling.nl/
https://www.debezieling.nl/katholieke-deugden-in-tijden-van-corona/
https://www.debezieling.nl/de-doornenkroon-van-corona-uitnodiging-tot-empathie-en-actie/
https://www.debezieling.nl/in-tijden-van-corona-wees-niet-bang/
https://www.debezieling.nl/een-thuis-voor-vereenzaamden/
https://www.kerknet.be/sites/default/files/corona%20-%20extra%20gebed%20van%20de%20week.pdf
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Margareta-Maria-Instituut 

(Kortemark) 

en 

De Rozenkrans 
(Oostduinkerke) 

getuigen in het maart-nummer 

van het bisdomblad ‘Kerk.in.zicht’ 

hoe ze de veertigdagentijd beleven. 

 
 

 

 

 

 
      foto’s  centrum d’ Abdij  - veertigdagentijd 2020

 

verzoening 
 

 
 

 

 
 

 

 

Alle verzoeningsvieringen worden 

uitgesteld tot na de pandemie. Toch 

bieden wij graag deze inspirerende 

verzoeningsviering aan die het centrum 

voor christelijk vormingswerk uitwerkte 

(nog voor de pandemie) ter 

persoonlijke reflectie en inkeer. 

 
  

                                                   © Michel Ciry, BBK,  

                                              abdij Ten Duinen Brugge 

 

reportage: Vranckx & de Nomaden 
Leer Fish kennen, een jongeman die vanuit Eritrea naar het Verenigd Koninkrijk is 

getrokken. Laura Zuallaert bracht zijn vluchtparcours in beeld, in het kader van 

Nomaden, een programma van Rudi Vranckx. De documentaire  werd uitgezonden 

op VRT. Het is heel waardevol materiaal voor leerlingen uit het secundair onderwijs die 

leeftijdsgenoten zijn van Fish. 

Op deze manier worden leerlingen zich bewust van de achtergrond en de weg die 

vluchtelingen aflegden om tot hier te geraken, en krijgen ze begrip voor de dromen 

van jonge mensen op de vlucht. De film kan passen in specifieke lessen maar 

misschien ook in een breder debat.  

Aan de film is ook een spel verbonden, gemaakt door het Europahuis. Het materiaal 

is ook heel bruikbaar voor professionalisering van lerarenteams uit alle 

onderwijsniveaus en voor de lerarenopleidingen. 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/GOEDGEKEURD_KERK_IN_ZICHT_MAART-2020_V4-pagina%27s-12-13.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/GOEDGEKEURD_KERK_IN_ZICHT_MAART-2020_V4-pagina%27s-12-13.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Bz1ODAOTlBstkZzPrzA3CK2G-KzMbuyW/view
https://drive.google.com/file/d/1Bz1ODAOTlBstkZzPrzA3CK2G-KzMbuyW/view
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/vranckx---de-nomaden/2019/vranckx---de-nomaden-s2019-fish/#close
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/vranckx---de-nomaden/2019/vranckx---de-nomaden-s2019-fish/#close
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/vranckx---de-nomaden/2019/vranckx---de-nomaden-s2019-fish/#close
https://www.europahuis.be/nl/aanbod/secundair-onderwijs/vormingen-workshops/workshop-vluchtelingen-europa-aso
https://www.europahuis.be/nl/aanbod/secundair-onderwijs/vormingen-workshops/workshop-vluchtelingen-europa-aso
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DANK JE WEL ‘de dag van de hoop’
 

Dank je wel om iedere bijdrage, groot 

of klein, voor alle inzet en elke moeite 

om deze ‘internationale dag van de 

hoop voor het kind’ op 17 februari in de 

kijker te zetten. En voor wie dit 

schooljaar nog niet deelnam, niet 

getreurd! Deze ‘dag van de hoop’ 

staat vanaf volgend kalenderjaar op 

de scheurkalender ‘De Druivelaar’ en is 

dus voortaan mee opgenomen als 

‘officieel erkende internationale dag’. 

Als katholieke dialoogscholen die leren 

en opvoeden vanuit ‘de pedagogie 

van de hoop’ willen wij dan ook heel 

graag deze 17de  

 

februari als een jaarlijkse traditie zien 

terugkomen. Zo houden we de hoop 

levend.  
 

 
interview met radio 2 op 17 september 2020  
foto: Michiel Van Mulders 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

In 1963 laat Jeanne Devos, begeesterd 

door de mystiek van India, het klooster van 

de Zusters van de Jacht in Heverlee bij 

Leuven achter zich, om duizenden 

kilometers verder haar levenslot te 

verweven met dat van dove kinderen. 

Wanneer in de buurt van het Indiase 

klooster een 13-jarig dienstmeisje verkracht 

wordt door haar werkgever, ontdekt 

Jeanne echter een heel ander India. De 

verborgen leefwereld van huispersoneel 

blijkt voor miljoenen vrouwen een complex 

kluwen van onderdrukking en 

diepgewortelde religieuze en culturele 

tradities. 
 

Jeanne Devos, 'sister Justice', gaat de strijd 

aan, gesteund door de Kerk, maar 

tegengewerkt door werkgevers, politie en 

maffia. Gaandeweg ruilt ze kap en habijt 

voor een sari en slaagt ze erin een 

pluralistische stroom van verzet op gang te 

brengen. Jeanne weet door te dringen tot 

de International Labour Organisation (ILO) 

in Genève,  die als kroon op haar 

onwrikbare inzet in 2011 Conventie 189 

goedkeurt: huisarbeid wordt voortaan 

wereldwijd erkend als arbeid. Wat in 1985 

begon als een geïmproviseerde 

vergadering is vandaag een vakbond met 

miljoenen leden, tot ver buiten de grenzen 

van India. 
 

Jeanne Devos wordt voor haar werk 

meermaals bekroond. In 2000 krijgt ze een 

eredoctoraat van de KU Leuven en in 2002 

mag ze de International Gandhi Award in 

ontvangst nemen. In 2005 wordt ze 

uiteindelijk genomineerd voor de Nobelprijs 

voor de Vrede. 
 

Een intiem levensverhaal van een Vlaamse 

missionaris, wereldburger avant la lettre, én 

een beweging met een onuitwisbare 

boodschap van hoop en solidariteit. 

 
Lannoo ISBN 9789401458368
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terugblik op de dag van de godsdienstleraar 
 

Op 19 februari 2020 kwamen … leraren uit het secundair onderwijs van ons bisdom 

samen voor een lezing over het thema ‘scherven brengen geluk'. Sabrina Stragier 

sprak als stuurgroep-voorzitster ondermeer de volgende woorden uit bij de opening 

van de dag: 

 

“Scherven, dat is het thema van onze dag, scherven die symbool staan voor 

kwetsbaarheid. Scherven die al dan niet te lijmen vallen, scherven waarmee 

we al dan niet onze toekomst en die van onze jongeren kunnen terug mee 

vorm geven.  

 

Eergisteren was het de internationale dag van hoop voor alle kinderen. En toen 

stond er hier in Groenhove een klein madammeke Jeanne Devos. Wel 

vandaag bij het begin van onze dag van de godsdienstleraar doe ik dezelfde 

oproep als deze 85 – jarige zuster vol passie. 

‘Laten we de kwetsbaarheid tegemoet treden, laten we de kwetsbaarheid 

omarmen vanuit een bereidheid tot zoeken, en niet vanuit een alwetende 

houding. Laten we zoals Maria Magdalena samen met en voor elkaar vanuit 

het donker, het licht in stappen. Want zoals we in Jesaja lezen daar is God, 

onder de mensen die Hem en ons het diepste nodig hebben. Laten we 

vandaag vol hoop onze dag aanvatten!’” 
 

 
Filip Clarysse 

Een foto waar leraren godsdienst actief in een escape room met de bijbel aan de 

slag zijn. Woorden en daden met een snuifje creativiteit alsook met een gezonde dosis 

kwetsbaarheid, want vier onbekenden moeten hier op elkaar vertrouwen om eruit te 

geraken… Alles waar in essentie de dag van de godsdienst om draait: anno 2020 het 

Woord tot leven laten komen, ondanks alle kwetsbaarheid. 
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Kwetsbaar… 
 

Kwetsbaar, de leraar … 

die in alle omstandigheden door weer en wind  

tegen vooroordelen moet inbeuken 

en zich staande moet houden  

in de tsunami van verwachtingen en eisen van alle kanten. 
 

Kwetsbaar, de leerling… 

die in alle omstandigheden door storm en regen  

de torenhoge verwachtingen moet trotseren 

en zich omarmd weet door naasten  

die hem willen dragen tegen de stroom in. 
 

Kwetsbaar, de band leraar - leerling… 

die in alle omstandigheden door dialoog 

 het evenwicht probeert te houden 

en zich gesterkt weet door het fragiele vertrouwen  

in elkaar en in dé Ander. 
 

Kwetsbaar, zo staat iedereen op school er elke dag… 

Sterk dat ze het aandurven keer op keer. 

Groeiend in hun veerkracht, 

lerend van elkaar in wisselwerking. 
 

Kwetsbaar stappend van donker naar licht, 

vol actieve hoop, 

dat God daar is waar Hij het meest nodig is. 
Sabrina Stragier 

 

Op de kerknetwebsite van het bisdom Brugge verscheen ook dit verslagartikel van 

deze dag.  
 
 

passie en twijfel  

het geloof van een godsdienstleerkracht 
 

  

 

 

 

 

 

In haar pas verschenen boek leidt 

godsdienstleerkracht Eva Vromman 

lezers aan de hand van de kamers van 

een huis langs de diverse facetten van 

haar bezieling.   Meer  info tref je hier.

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/terugblik-op-de-dag-van-de-godsdienstleraar?microsite=250
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=82b4c9d02e&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=82b4c9d02e&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=82b4c9d02e&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=82b4c9d02e&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=82b4c9d02e&e=1d775132b4
https://www.halewijn.info/catalogus/passie_en_twijfel
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opdrachten 

voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen 
De eerste uitgave van het boek "Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in 

Vlaanderen" dateert van november 2013. Wegens "uitverkocht" was het een tijdje niet 

beschikbaar. Nu is er de geactualiseerde herdruk (januari 2020). 

  

Net als in de eerste uitgave, bevat dit boek vijf opdrachten. Samen vormen ze de 

gemeenschappelijke stam van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. Ze geven 

schoolteams een impuls om te reflecteren op hun dagelijks werk en inspireren hen bij 

het werken aan: 

❖ een schooleigen christelijke identiteit; 

❖ een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod; 

❖ een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische 

aanpak; 

❖ de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg; 

❖ de school als gemeenschap en als organisatie. 

 

Elke opdracht wordt vanuit verschillende invalshoeken voorgesteld. Een symbolisch 

beeld voor iedere opdracht, een Bijbelfragment dat erbij aanknoopt, een brief met 

een verhaal dat appelleert aan een herkenbare ‘reële’ situatie en tot slot een schets 

van het ideaalbeeld, de ‘wenselijke’ situatie.  

 

Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor directies, schoolteams en al wie bij het 

schoolgebeuren betrokken is. Het is in het bijzonder een ruggensteun voor 

beginnende leerkrachten. De publicatie maakt hen wegwijs in het eigene van het 

katholiek basisonderwijs. 

  

Voor niet leden kost dit boek 10 EUR, leden betalen 7 EUR (de korting is niet zichtbaar 

bij de bestelling maar wordt afgetrokken op de factuur). 

 
Bestellen via: https://curriculum-basisonderwijs.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/opdrachten-voor-het-

katholiek-basisonderwijs-vlaanderen (helemaal onderaan de pagina). 

 
 

basiscursus Hebreeuws 
Steeds meer ontdekt men hoe veelbetekenend de Bijbelse taal is en hoezeer 

vertalingen doorheen de tijd afbreuk hebben gedaan aan de rijkdom en 

veelzijdigheid van de Bijbelse tekst. Je kunnen verdiepen in de oorspronkelijke tekst is 

dan ook voor velen een aantrekkelijke uitdaging. Deze tweejarige basiscursus start bij 

het begin: de letters van ‘alef ’ tot ‘tav ’ leren lezen en schrijven. De cursus mikt op het 

verwerven van voldoende grammaticakennis om nadien vlot te kunnen aansluiten bij 

een leesgroep 'Bijbelverhalen in het Hebreeuws'. Van meet af aan kan men al 

proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten ligt. Meer info tref je hier. 

https://curriculum-basisonderwijs.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/opdrachten-voor-het-katholiek-basisonderwijs-vlaanderen
https://curriculum-basisonderwijs.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/opdrachten-voor-het-katholiek-basisonderwijs-vlaanderen
https://curriculum-basisonderwijs.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/opdrachten-voor-het-katholiek-basisonderwijs-vlaanderen
https://www.kerknet.be/sites/default/files/2020%20basiscursus%20Hebreeuws.pdf


 

9 

zomertijd 2020 - zinvolle zomerkampen en -reizen! 
 

 
 

Elk jaar opnieuw heeft IJD een zinvol zomeraanbod voor zoekende en gelovige 

jongeren die net ietsje meer verwachten. Met drie keitoffe kampen en vijf prachtige 

reisbestemmingen in het vooruitzicht kan de zomer van 2020 niet meer stuk! Help 

jongeren (o.a. via de digitale mogelijkheden) de weg vinden naar dit mooie aanbod.  
 

 
 

 

POS, of Pedagogie Op School 
 

POS, of Pedagogie Op School, biedt 

elke week van het schooljaar een 

pedagogisch citaat aan met een 

toepasselijke foto.  
 

Deze citaten kunnen geroteerd worden 

in de info-presentatie op het scherm in 

jouw school, gebruikt worden in 

presentaties, je cursus opfleuren, als 

bezinningsmoment van de les 

fungeren, de muren van je lokaal 

opfleuren, als screensaver dienen… 

Inspireer je leerlingen en jezelf met 

religieuze citaten, elke week van het 

schooljaar! 

 

 

https://www.kerknet.be/ijd/artikel-informatie/zinvol-op-kamp-met-ijd
https://www.kerknet.be/ijd/artikel-informatie/zomertijd-2020-zinvolle-zomerkampen-en-reizen?fbclid=IwAR2oQFt5o3ibjfCzA3zVd1rO6nFWL3tRiERVMYpmAW0XrDobXBytu3jtzVY
https://www.kerknet.be/ijd/artikel-informatie/zomertijd-2020-zinvolle-zomerkampen-en-reizen?fbclid=IwAR2oQFt5o3ibjfCzA3zVd1rO6nFWL3tRiERVMYpmAW0XrDobXBytu3jtzVY
https://www.kuleuven.be/thomas/page/pedagogie-op-school/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20200301&utm_content=pedagogie+op+school
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vormingsinitiatieven 
 

 

• Manu Keirse - kinderen helpen bij verlies - 15 april 2020 - Diocesaan Dienstenhuis 

Groenhove – meer info tref je hier 

 

• Tweede werksessie ‘Lerend Netwerk OKAN’ 21/04/2020 

Op donderdag 21 april 2020 gaat 

van 09.30 tot 15.00 uur  in 

het DSKO (Noorderlaan te Antwerpen) 

een tweede werksessie van het ‘Lerend 

netwerk voor godsdienstleerkrachten in 

OKAN’ door. We gaan opnieuw in 

kleine groepen aan de slag, 

ontwikkelen en vervolledigen 

lesmateriaal vanuit verschillende 

terreindoelen uit het leerplan r.-k. 

godsdienst in de onthaalklas voor 

anderstalige nieuwkomers. Deelname 

aan de eerste sessie is geen 

voorwaarde tot inschrijving. Alle 

godsdienstleraren OKAN zijn van harte 

welkom. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

• Bijbelevent 2020 - Schepping, klimaat en profetische kritiek, 02/05/2020, 

Bijbelhuis Zevenkerken 

 

• LOGOS-studiedag 04/05/2020 
 

Op maandag 4 mei gaat voor de 15de 

keer een LOGOS-studiedag door 

waarin een aspect van de 

geloofsbelijdenis grondiger wordt 

belicht. Ditmaal is 

scheppingsgeloof het centrale thema, 

en wel in relatie tot ecologie. Een heel 

actueel onderwerp, ook en zeker bij 

jongeren. In de ochtendlezingen die in 

de Promotiezaal van de Universiteitshal 

doorgaan, legt een exegeet uit wat 

Christus met de schepping te maken 

heeft, een systematische theoloog 

waarom theologie groen moet zijn en 

breekt een klimaatspecialist een lans 

voor een klimaat-neutrale 

samenleving. In de werkwinkels in de 

namiddag wordt onder meer 

aandacht geschonken aan opvoeden 

tot duurzaamheid en schepping en 

evolutie in de klas. Bij inschrijving is het 

mogelijk het vlot leesbaar Halewijn-

boek met de teksten van de studiedag 

aan te schaffen.  

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiCa33W4dKrax1UGVvcjJ2e3U-hi9XC-QARwystVZZK94lWQ/viewform
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=23&modID=4044411
https://www.kerknet.be/ccv-brugge/evenement/bijbelevent-2020-schepping-klimaat-en-profetische-kritiek?microsite=12158
https://www.kuleuven.be/thomas/page/logos-2020/#block292671
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• Avond voor leraren godsdienst secundair onderwijs - 5/5/2020 & 6/5/2020 & 

7/5/2020 

 

Op drie verschillende plaatsen in ons bisdom komen we samen om elkaar te 

ontmoeten, te steunen, te ondersteunen, te bevragen, te vergezellen, te 

bidden, te spelen, te netwerken, te-samen-te-zijn, te … Nadere info volgt nog. 

Zie ook vorige nieuwsbrief. 

 

• Startavond Welzijnszorg – ‘Samen tegen armoede’ – 30/09/2020 – ‘De Schouw 

Lichtervelde’ 

 

 

abdijdagen voor besturen en leidinggevenden 
 

Op dinsdag 12 en woensdag 13 mei 2020 organiseren het vicariaat van de regio West-

Vlaanderen abdijdagen voor bestuurders en leidinggevenden in de Sint-Sixtusabdij 

van West-Vleteren. 

 

Tijdens deze abdijdagen staan we stil bij het beleidsdomein identiteit, op het ritme van 

het bidden en vieren van de Abdijgemeenschap. Inhoudelijk staat dit jaar het 

doelpubliek van onze scholen centraal: de jongeren.  

 

Ter afronding van de wereldwijde 

jongerensynode publiceerde paus 

Franciscus de exhortatie ‘Christus leeft’ 

(Christus vivit). Een interessante 

publicatie met een aantal, soms 

verrassende, insteken over hoe wij met 

jongeren(pastoraal) in onze scholen, 

geloofsgemeenschappen kunnen 

omgaan.  De ondertitel van de uitgave 

luidt: ‘paus Franciscus schrijft aan de 

jongeren en aan heel het volk van 

God’. In die zin is ‘Christus leeft’ aan elk 

van ons gericht. Het samen lezen, 

bespreken en interpreteren van een 

aantal passages zal ons op weg zetten 

om na te denken over de identiteit van 

onze scholen en hoe wij daar als 

bestuurder of leidinggevende een 

bijdrage kunnen leveren.  

 

 

 

 

Kostprijs: 125 euro (de uitgave ‘Christus leeft’ en cursusmateriaal, lakens, overnachting, 

maaltijden en koffiepauzes zijn inbegrepen). Je ontvangt een factuur na de 

abdijdagen.   Inschrijven voor deze sessie is noodzakelijk en kan via deze  link.  In geval 

van vragen of problemen met uw inschrijving, kunt u contact opnemen met 

lieve.benoit@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 

 

 

https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=3261640
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=3261640
mailto:lieve.benoit@katholiekonderwijs.vlaanderen
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PASTORAAL JAARTHEMA SCHOOLJAAR 2020-2021 

dinsdag 19 mei 2020 
centrum d’Abdij van 19.00 tot 21.00 uur 

impulsavond ‘nieuw pastoraal jaarthema’  
 

Een avond met veel tips, suggesties, creatieve ideeën 

om met het nieuwe jaarthema aan de slag te gaan. 
 

Goed nieuws  

Goed nieuws! Steeds méér en méér scholen uit ons bisdom Brugge kiezen er voor om 

hun pastorale, inspirerende momenten en activiteiten uit te werken aan de hand van 

het pastorale jaarthema dat ieder schooljaar opnieuw gelanceerd wordt door het  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  
 

Vanuit ‘Leeftocht’ 

Dit gebeurt vanuit Leeftocht (het maandelijkse bezinningsblad van het Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen dat iedere school elke maand gratis ontvangt). Leeftocht wil 

onderwijsmensen inspireren en spiritueel proviand geven voor onderweg. Een 

jaarthema met jaarslogan en maandelijkse deelthema’s geven hiervoor een kapstok 

en een verdiepend kader. 
 

Tijdig  

Vanuit verschillende hoeken kwam de vraag om tijdig dit jaarthema te kennen en 

vroegtijdig voldoende impulsen te krijgen tot doorwerking op de school. Zo kunnen de 

(pastorale) verantwoordelijken en de (pastorale) teams zelf creatief de doorvertaling 

maken naar hun school, naargelang hun eigen schoolspecifieke (pastorale) werking. 
 

Dinsdag 19 mei 2020 

Vandaar dit nieuwe initiatief! Op dinsdag 19 mei 2020 willen we een startschot geven 

rond het nieuwe pastorale jaarthema voor het schooljaar 2020 - 2021.  We zien deze 

avond als een kennismaking en voorstelling van het nieuwe thema en geven impulsen 

om ermee aan de slag te gaan.  We hopen dat we door deze impulsavond heel veel 

‘goesting’ opwekken om met het nieuwe jaarthema aan de slag te gaan in de eigen 

school! 
 

Uitwisseling 

We willen ook tijd en ruimte voorzien om tijdens die avond reeds heel wat ideeën en 

suggesties uit te wisselen en zo elkaar met een hele rugzak vol (pastorale) creativiteit 

naar de eigen school terugsturen. Samen weet je meer, vind je meer, hoor je meer en 

zie je meer! Dat kan gaan van toffe suggesties voor een originele start van het nieuwe 

schooljaar tot leuke inspirerende tips (beeld, muziek, verhaal) om je schooljaar ‘kleur 

te geven’ in de gangen, op de speelplaats, in de stiltehoek, in de leraarskamer, tijdens 

vieringen,… 
 

Vreugde zal je deel zijn 

Mis deze start van het nieuwe pastorale jaarthema niet! Je zal er alleen maar BLIJ van 

worden want ‘VREUGDE zal je deel zijn’! Wie méér wil weten, zien en horen:  kom zeker 

naar onze impulsavond op dinsdag 19 mei 2020 in centrum d’Abdij (Baron Ruzettelaan 

435, 8310 Assebroek – Brugge) van 19 uur tot 21 uur. Deze avond is zowel voor 

(buitengewoon) basis als (buitengewoon) secundair onderwijs. 
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RKG(bao)-nieuws van Luc Coene 
 

 
 

 

feedbackformulieren synodaal proces 

 

 

Dank om de vele feedbackformulieren 

die ons werden bezorgd. Momenteel 

zijn we alles heel grondig aan het 

doornemen en werken we met de vele 

input het ‘festival van de hoop’ uit. In 

een volgende nieuwsbrief lees je meer 

over.  Het ‘festival van de hoop’ werd 

verplaatst naar latere datum. Meer in 

een volgende nieuwsbrief.  

 
 

nieuw jasje voor het bisschoppelijk archief 
 

De webstek van het 

Brugs bisschoppelijk archief is opgefrist 

en voorzien van de meest recente 

gegevens. 

 

Bekijk ook de nieuwe video over het 

vrijwilligerswerk in het archief. 

 

 

 
 
 
 

www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be 

 
voor meer info bij een bepaald item 

Rik Depré 0490 11 36 13 

rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/RKG-Nieuws%28bao%2901032020.pdf
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=4cae2a77aa&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=4cae2a77aa&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=4cae2a77aa&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=dea9d830a0&e=1d775132b4
https://ordevande.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=dea9d830a0&e=1d775132b4
http://www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be/
mailto:rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen

