
Gratis: elke school en elk bestuur, aangesloten bij 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontvangt een gratis 
jaarabonnement. Vraag ernaar in je school. 

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

Abonneren via: 
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/abonneer-je 
• Individueel abonnement: € 12  (+ € 5 verzendingskosten) 

• Groepsabonnement: € 5 per ex. (vanaf 3 ex.) (excl. 
verzendingskosten) 

Jaarabonnement 

Leeftocht stelt zich voor Een Leeftochtjaargang bevat ... 

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.  

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

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

Op een kritisch-creatieve en beeldrijke 
manier zoekt Leeftocht naar  

• een open en eigentijdse benadering,  

• een verkennende en dynamische taal,  

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

• sporen van God en het onzegbare 
Mysterie.  

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.  

• een jaarthema dat elke school kan inspireren, 

• een begeleidende jaaraffiche in twee versies: met 
de jaarslogan Vertrouwen uitstralen en met de 
alternatieve slogan Lichtpuntjes (voor 
basisonderwijs), 

• 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 
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht, met 
linken naar nog meer inspiratie, 

• Impulsen op de website voor de uitwerking van het 
jaarthema in basis– en secundair onderwijs, 

• een speciaal aanbod voor advent en vasten. 

schooljaar 2022-2023 

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. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 - 1040 Brussel  

pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht 

leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Leeftocht werkt samen met Uitgeverij Averbode om 
het jaarthema en de maandthema’s van Leeftocht in 
het basisonderwijs tot bij de leerlingen op de 
klasvloer te brengen.  
 
Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine, Simon 
Magazine en Samuel Magazine krijg je bij elk nummer gratis 
een gebruiksklare 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 
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/leeftocht
-voor-kinderen. 

 

Leeftocht voor kinderen 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/bestellen-opvoedingsproject-pastoraal
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/abonneer-je
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht
mailto:leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/leeftocht-voor-kinderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/leeftocht-voor-kinderen


In beeld Van maand tot maand de kracht van verbinden 

Groeien als katholieke dialoogschool betekent de weg 
van een pedagogie van de hoop bewandelen.  
Een andere naam daarvoor is een pedagogie van 
vertrouwen.  

Opvoeden is cultiveren van vertrouwen.  

Wegwijzers op die weg zijn: duurzaamheid, 
gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, 
rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, 
verbeelding en de eigen inspiratie van je school. 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.  

In deze jaargang volgen we de lichtpuntjes naar 

voluit leven en stralen we vertrouwen uit. 

september oktober 

november december 

januari februari 

maart april 

mei juni 

In Maria, de moeder van Jezus, ontmoeten we niet 
alleen een sterke vrouw, maar ook een toppunt van 
vertrouwen, gecombineerd met pedagogisch 
meesterschap. Als een rasechte pedagoog vestigt ze 
niet de aandacht op zichzelf, maar verwijst ze 
telkens door naar waar het op aan komt. Naar haar 
zoon, Jezus, natuurlijk.  

Dit schooljaar volgen we Maria op haar levenspad, 
als ons voorbeeld van vertrouwen uitstralen, als 
vindplaats voor lichtpuntjes van vertrouwen. In de 
loop van het schooljaar treden verschillende 
Mariaverhalen voor het voetlicht.  

Het verhaal van de jonge Jezus die achterbleef in 
Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten (Lc. 2, 
41-52), begeleidt ons het hele jaar. 

maand groeien in vertrouwen is: 

hele jaar loslaten en begeleiden 

september luisteren en antwoorden 

oktober vertrouwen geven en krijgen 

november 
het gewone en het bijzondere een 

plek geven (in je leven) 

december 
vol verwachting  

dragen en laten dragen 

januari kansen geven  
en grenzen verleggen 

februari gevoel en verstand laten spreken 

maart samen horen en doen 

april vasthouden en loslaten 

mei samenkomen en blijven hopen 

juni God zij dank zeggen 

Jaarthema 

Vertrouwen uitstralen 

Lichtpuntjes 

 

De jaaraffiche 

verschijnt in 

twee versies met 

een alternatieve 

slogan.  

 

 

Je kunt ze downloaden op de website of bijbestellen 

bij de identiteitsbegeleiding, zolang de voorraad 

strekt. 

Vertrouwen uitstralen is de algemene baseline.  

In de uitwerking voor het basisonderwijs ligt de focus 
op lichtpuntjes. 

Maria als inspiratiebron 


