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In de les r.-k. godsdienst geven de vele
vragen en ervaringen van kinderen mee
richting en vorm aan onze lessen.
-

Wat is er voor mij belangrijk in het
leven ?
Mijn oma is gestorven, ik heb zo’n
verdriet!
Hoe kunnen we ons verzetten
tegen onrecht ?
Wie was Jezus van Nazareth ?
Kunnen de verhalen in de bijbel nu
nog iets betekenen ?
Kan God bij de mensen, bij ons
zijn?

De lessen r.-k. godsdienst nodigen
uw dochter of zoon uit :






om stil te staan bij de eigen
levenservaringen.
Iedereen mag zichzelf blijven en
zichzelf worden.
Ze leren een taal om te spreken
over de diepere dingen van het
leven.
om te luisteren naar wat
medeleerlingen en anderen raakt
en beweegt om te leven, m.a.w.
open te komen voor het verhaal
van anderen.
om te ervaren hoe het verhaal van
Jezus een eigen kleur kan geven
aan het leven en mensen kan
inspireren om intens en goed te
leven met elkaar.
We willen vooral de kern aan bod
laten komen : het Woord Gods,
zoals het leeft in de Bijbel en in de
kerk. De persoon van





Jezus Christus staat centraal met
zijn zorg en liefde voor de mens.
om respectvol en verdraagzaam
om te gaan met de
verscheidenheid aan levensvisies
en om hun eigen visie aan andere
overtuigingen te toetsen.
om doorheen dit voortdurende
proces van zin zoeken stilaan te
groeien naar een eigen zingevingsverhaal.

Wat we doen
-

-

-

-

-

verkennen van bijbelverhalen en
liturgie, en van andere verhalen
uit de actualiteit of de wereld van
het kind (bijvoorbeeld ervaringen,
boeken, film, You Tube, foto’s, …)
zich inleven in de personages van
de verhalen door middel van het
achterhalen van hun gevoelens
nagaan wat hen daarin aanspreekt
ontdekken wat ze zelf al zo
gevoeld, gezien, gehoord of
meegemaakt hebben
tenslotte het verhaal verwerken in
hun leven : geloof in een
liefdevolle God verandert het kind
en stimuleert de zelfontplooiing
er is ook plaats voor gebed,
rituelen zoals een kaarsje branden,
filosoferen, mediteren, muzische
expressie, vieren, …

Het leerplan kan u vinden op :
http://www.kuleuven.be/thomas/page/ba
sisonderwijs-leerplan-lager-onderwijs/

