STAPPENPLAN
‘onze opdracht als Katholieke
basisschool’
stap 1 : een strategie bepalen
Hoe gaan we de vraag onderaan aanpakken?

Hoe gaan we dit in
het schoolbestuur
aanpakken ?

Hoeveel keer
komen we
hiervoor samen ?

Hoe betrekken we
de leerkrachten
hierin ?

Wat zou een leerkracht in onze basisschool moeten
hebben/doen om het christelijk opvoedingsproject
mee handen en voeten te geven ?

Tegen wanneer
willen we klaar
zijn?

stap 2 : Hulplijn inroepen

Ludwig Lybeert heeft zich
geëngageerd om al de
scholen en/of schoolbesturen
te helpen indien nodig !
Bel of mail hem :
0490/11 36 10
ludwig.lybeert@vsko.be

stap 3 : de vlaggen doorgeven

De vlaggen van de schoolbesturen :
 authentiek zijn
 bezielend zijn
 gelovige basis
 waardenopvoeding meegeven
 openheid

De vlaggen van de directeurs :
 authentiek zijn
 bezielend zijn
 loyaal zijn
 waardenopvoeding
meegeven
 deel hebben aan het samenproject

stap 4 : vergadering met het personeel

Beste collega’s
Je hebt nu de vlaggen gekregen, ik zou graag van jullie het volgende
willen weten :
 Hoe omschrijven wij op onze school die vlaggen ?
 Wat betekenen ze voor ons ?
 Welke invulling willen we ze geven ?
 Welke accenten leggen wij ?
 Wat hebben ze te maken met onze visie ?
 Vinden we ze terug in ons opvoedingsproject ?

Niet vergeten :
Je kan altijd Ludwig
vragen om te helpen…
Bijv. bij de voorbereiding
van een PV hierover !

stap 5 : vergadering(en)
met het schoolbestuur

Beste leden van het schoolbestuur…
Je hebt nu de vlaggen gekregen, ik zou graag van jullie het volgende
willen weten :
 Hoe omschrijven wij op onze school die vlaggen ?
 Wat betekenen ze voor ons ?
 Welke invulling willen we ze geven ?
 Welke accenten leggen wij ?
 Wat hebben ze te maken met onze visie ?
 Vinden we ze terug in ons opvoedingsproject ?

Niet vergeten :
Je kan altijd Ludwig
vragen om te helpen…
Bijv. bij de voorbereiding
van een vergadering hierover !

stap 6 : verslag aan
de scholengemeenschap

Bezorg Ludwig het antwoord op onderstaande vraag -samen met al
jullie bedenkingen- ergens tussen de paasvakantie en 15 juni !

Wat zou een leerkracht in onze basisschool moeten
hebben/doen om het christelijk opvoedingsproject
mee handen en voeten te geven ?

