
 

Vakgerichte informatie 

 Vakdossier 

(voor iedereen) 

Naar aanleiding van de actualisatie van het leerplan godsdienst werd ook het vakinformatiedossier 

geüpgraded. Daartoe werd een vernieuwd en gebruiksvriendelijker vakdossier ontwikkeld. Dit wordt 

geleidelijk geïmplementeerd in de loop van het schooljaar.  

Het vakdossier (VD) beoogt in de eerste plaats de samenwerking binnen de vakgroep te bevorderen. 

Het stimuleert de leraren om samen na te denken over de belangrijkste aspecten van het vak rkg. 

Het doel is een betere interne kwaliteitszorg én professionalisering. Het kan eveneens informatie 

bieden voor nieuwe collega’s.  

Daarnaast is het een werkinstrument dat de werking van de vakgroep in kaart brengt en 

ondersteunt door middel van het uploaden van verslagen. Het bevat alle documenten die relevant 

zijn voor het vak. Er is tevens een korte bevraging van de individuele leraar: mijn vak in de school, de 

leerlingen in het vak, ik en mijn vakgebied.  

Ook voor de inspectie-begeleiding zijn de geüploade verslagen en documenten een meerwaarde 

voor hun gericht begeleidingswerk. 

Concreet implementatie 2021-2022:  

• Oktober:  de inspecteur-adviseur organiseert een digitale infosessie voor alle 

vakverantwoordelijken. Voor mogelijke data: zie aankondigingen hieronder 

• November: De vakverantwoordelijke voegt de leden van de vakgroep toe in het vakdossier.  

• December: De vakverantwoordelijke vult leermiddelen, prioriteiten en nascholingen aan. 

Hij/zij informeert de andere vakleden over de werking van het vakdossier. 

• Januari: Elke leraar vult de 3 individuele vragen in.  

• Februari: de vakverantwoordelijke zorgt voor het uploaden van de verslagen.  

2 Theolympiade. (herhaling maandbericht september) 

(voor iedereen) 

Dit schooljaar wordt opnieuw een theolympiade ingericht. Verschillende leerlingen uit ons bisdom 

haalden vorig jaar prijzen en nominaties binnen. Het thema van de theolympiade 2021-2022 is 

‘koning David’. Verdere info vindt u op Thomas. Vanaf nu (1 september 2021) is er mogelijkheid tot 

inschrijven op dezelfde plaats.  

6. ILC projecten  

(voor iedereen) 

7. Geactualiseerd leerplan BUSO OV2 en 3 (herhaling maandbericht juni) 

(voor leraren BUSO) 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/vakdossier/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/theolympiade/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20210501&utm_content=theolympiade+koning+da
https://www.kuleuven.be/thomas/page/theolympiade/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20210501&utm_content=theolympiade+koning+da


De feestelijke start van het geactualiseerde leerplan gebeurt op dinsdag 11 januari 2022 in Leuven. 

Dit is een aparte didachè-dag, speciaal aan het BUSO-onderwijs gewijd, met lezingen en interactieve 

workshops.  We hopen hier zoveel mogelijk leraren te mogen ontvangen en inspireren.  

  

Aankondigingen reeds gekende data volgend schooljaar: 
 

1 digitale infosessie rond vakdossier  

(Voor vakverantwoordelijken in scholen katholiek onderwijs) 

Maandag 18 oktober 2021 16.30-18.00 

of 

donderdag 28 oktober 2021 16.30-18.00 

Inschrijven kan u hier. Deelname is gratis. 

 

2  Nascholingen 21-22 

Leren in een digitale omgeving. Een doordacht gebruik.  

(Voor iedereen die lesgeeft in SO in Mechelen-Brussel) 

07/10/2021  09.00-15.30 

Pastoraal centrum Mechelen 

Programma en (binnenkort) inschrijving 

 

Controverse, polarisatie en dialoog in de godsdienstles 

(Voor iedereen die godsdienst geeft in gewoon SO in Mechelen-Brussel) 

17/11/2021  13.30-16.00 

Pastoraal centrum Mechelen 

Programma en (binnenkort) inschrijving 

 

Introductiesessies leerplan BUSO OV2-3 

Keuze tussen 26/01/2022 13.30-15.30u 

Of 31/01/2022 13.30-16.00u 

 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2022-buso/
https://forms.gle/owjiBzJCRx2AB8UG7
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


 

3 Dag van de godsdienstleraar  

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

28 april 2022, Mechelen 

Programma en (binnenkort) inschrijving 

 

4 Didachè-studiedag (interdiocesane academische studiedag voor iedereen die godsdienst geeft in 

gewoon SO) 

Lief, liever, liefste.  Over relationele en seksuele vorming in christelijk en/of multicultureel 

perspectief 

10 januari 2022, Leuven 

Programma en inschrijving 

 

5  Studiedag voor BUSO (interdiocesane studiedag voor iedereen die lesgeeft in BUSO) 

Buitengewoon gewoon - Gewoon buitengewoon 

Feestelijke start van het geactualiseerde leerplan OV 2 en 3 

11 januari 2022, Leuven 

Programma en inschrijving.  

 

6  Regionale bijeenkomsten  

BUSO OV1 

Woensdag 6 oktober 2021, 13.30-16.00 Pastoraal centrum Mechelen 

Donderdag 10 februari 2022 13.30-16.00 Zoom 

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

Programma en (binnenkort) inschrijving 

BUSO OV2 en 3 

13 oktober2021, Pastoraal centrum Mechelen, 13.30-16.00 

11 januari 2022, Leuven, studiedag 

5 mei 2022, hele dag op een school 

Programma en (binnenkort) inschrijving 

leraren officieel onderwijs 

14 oktober 2021 16.30- 18.30, Zoom 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/nascholingen-rkg-so
https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2022/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2022-buso/
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


8 februari 2022, 13.30-16.00, Pastoraal centrum Mechelen 

11 mei 2022, 13.30-16.00, Pastoraal centrum Mechelen 

Programma en (binnenkort) inschrijving 

 

7 Aanbod eerdere nascholingen 

Soms krijgen wij de vraag om bepaalde nascholingen van de voorbije jaren opnieuw aan te bieden. In 

dit formulier peilen wij naar uw interesse.  

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/nascholingen-rkg-so
https://forms.gle/vPRwmWA5o7fnosri8

