
 

Vakgerichte informatie 

1 Didachè-studiedag uitgesteld  

(voor alle leraren RKG) 

In het licht van de nieuwe ontwikkelingen van de coronapandemie werd besloten om de Didachè-

studiedag van 10 januari 2022 opnieuw uit te stellen naar 9 januari 2023. Het programma wordt 

behouden: zowel de inhoud van het programma, de plaats en timing blijft hetzelfde met enige 

uitzondering dat de studiedag één jaar wordt uitgesteld naar 9 januari 2023.  

2 . Didachè-studiedag BUSO OV2 en 3 online 

(voor leraren BUSO) 

Zoals je mogelijk al vernomen hebt, zal de studiedag van 11 januari 2022 niet live plaats kunnen 

vinden vanwege corona en alle daaraan verbonden maatregelen. 

Omdat we de lancering van het leerplan OV2-OV3 niet willen uitstellen, hebben we gekozen voor 

een digitaal aanbod, op dezelfde dag van 10u-12u. We hopen hiermee het opzet van de studiedag 

te kunnen behouden en wie weet zelfs nog meer collega’s te kunnen laten deelnemen. Alle 

informatie over het verkorte programma vind je in de link hieronder.  

https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2022-buso/  

Deelname aan de studiedag is gratis! Inschrijven is niet nodig. Ieder die wil, kan deelnemen via een 

link op de bovenstaande webpagina met het programma. De link is nu nog niet zichtbaar, maar 

verschijnt een dag voor de studiedag zelf. We zullen op maandag 10 januari ook nog een mail 

versturen, met daarin de juiste gegevens voor deelname. Wie al eerder ingeschreven was voor de 

studiedag in Leuven zelf, wordt gecontacteerd en alle betalingen worden terug gestort.  

 Mogen we daarnaast nog één oproep lanceren voor de digitale studiedag van 11 januari?  

We zijn op zoek naar foto’s die het godsdienstonderwijs in het buso in beeld brengen. Dat kan 

gaan over een selfie van jezelf in de klas, een foto van de vakgroep godsdienst, van leerlingen aan 

de slag of op uitstap, een ILC-project, foto’s van werkjes van leerlingen, van de godsdienstklas… 

Rekening houdend met alle beperkingen van GDPR zou het fijn zijn als we de mensen en het 

concrete werk kunnen zien waarvoor dit leerplan is vernieuwd.  

Mogen wij vragen om foto’s  te bezorgen aan Ellen De Boeck via emailadres 

ellen.deboeck@kuleuven.be met als uiterste datum van indiening de start van de kerstvakantie? 

Het zou ons bijzonder verheugen als we vele foto’s mogen ontvangen en kunnen tonen doorheen 

de voormiddag. De foto’s zullen uitsluitend voor deze voormiddag gebruikt worden!  

 

3 Dag van de godsdienstleraar 

(voor alle leraren RKG) 

Met de dag van de godsdienstleraar (donderdag 28 april 2022) willen wij een sterk 

ontmoetingsmoment organiseren voor iedereen die meewerkt aan het vak godsdienst in het 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2022/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2022-buso/
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Regio_MEC-20210706-22


secundair onderwijs. De klemtoon ligt in de eerste plaats op de persoon van de leraar en niet 

zozeer op vakdidactiek of technische facetten van het lesgebeuren. De dag wil inspiratie bieden 

m.b.t. de vragen: “Van waaruit sta ik als leraar in de klas?” en “Wat kan getuigen inhouden?” Voor 

elke leraar kan dit anders zijn. Het zijn vragen die vaak onderbelicht blijven in de praktijk. Tegelijk 

geven heel wat leraren aan niet altijd goed te weten wat ze met hun rol als getuige aan moeten. 

Daarom wil de dag van de godsdienstleraar een veilig kader scheppen, waarin leraren worden 

geïnspireerd en uitgenodigd om hier zelf over te reflecteren. Twee sprekers, beiden 

godsdienstleraar, getuigen over de manier waarop zij zoekend bezig zijn met spiritualiteit. Ze 

geven ook aan in welke mate deze eigen zoektocht al of niet de klastafel bereikt. Daarnaast is er 

veel ruimte voor informele ontmoeting met collega’s, wat ook inspirerend en ondersteunend kan 

werken om het professioneel netwerk uit te breiden. 

 

 

 

4. Vakdossier 

(voor iedereen die les geeft in katholiek onderwijs) 

Rond het vernieuwde  vakdossier werden de eerste stap ondertussen gezet:  

• Infosessie voor vakverantwoordelijken  

• De vakdossiers werden aangemaakt en aan elk vakdossier werd een vakverantwoordelijke 

toegevoegd 

In december voegt de vakverantwoordelijke de andere leden van de vakgroep toe.  

  
 

Aanbod vorming en ontmoeting: 
 

1.  Introductiesessies leerplan BUSO OV2-3 

Keuze tussen 26/01/2022 13.30-15.30u 

Of 31/01/2022 13.30-16.00u 

 

 

2.  Dag van de godsdienstleraar  

(voor iedereen die godsdienst geeft in SO Mechelen-Brussel) 

28 april 2022, Mechelen 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/vakdossier/


Programma en  inschrijving 

 

 

3.  Regionale bijeenkomsten  

BUSO OV1 

Donderdag 10 februari 2022 13.30-16.00 Pastoraal centrum Mechelen 

Dinsdag 17 mei 2022, 9.00-16.00, op een school 

Programma en (binnenkort) inschrijving 

BUSO OV2 en 3 

11 januari 2022, Leuven, studiedag 

5 mei 2022, hele dag op een school 

Programma en (binnenkort) inschrijving 

leraren officieel onderwijs 

8 februari 2022, 13.30-16.00, Pastoraal centrum Mechelen 

11 mei 2022, 13.30-16.00, Pastoraal centrum Mechelen 

Programma en (binnenkort) inschrijving 

 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/nascholingen-rkg-so
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/nascholingen-rkg-so
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/nascholingen-rkg-so
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/nascholingen-rkg-so

