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 Beste

Graag geef ik u een kort verslag van de interlevensbeschouwelijke namiddag die we hebben georganiseerd voor de 2de

graad.

Thema

De belevenis van belangrijke scharniermomenten in het leven/rituelen in de verschillende levensbeschouwingen:

begroeting, geboorte, volwassen worden, huwelijk en afscheid.

Doelstelling

Deze namiddag werd georganiseerd adhv de interlevensbeschouwelijke competenties. 

Organisatorisch

Dit is een samenwerking tussen de leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer, Islam, Protestantse -, Ortodoxe -, en

Katholieke Godsdienst.

We hebben een doorschuifsysteem uitgewerkt met interactieve en ludieke workshops. Bij iedere workshop konden de

leerlingen een tip krijgen om op het einde een raadsel op te lossen.

Meer informatie kunt u in het draaiboek in bijlage vinden.

Aanwezigheden

We verwachtten deze namiddag 137 leerlingen. We konden vaststellen dat 53 leerlingen afwezig waren.

De grafiek met de aan- en afwezigheden per klas kunt u hier vinden:

 

Evaluaties van de leerlingen

De leerlingen die aanwezig waren hebben zich zeker ingezet. We waren er ons van bewust dat dit het allerlaatste

moment van dit schooljaar was. Daarom hebben we gekozen voor interactie en ludieke workshops. De gemiddelde

score van de leerlingen was 17/20.

Sfeerfoto’s

We hebben veel foto’s getrokken. De foto’s kunt u hier bekijken (=facebook).  

Zo dit was een mooi einde van het schooljaar. Ik hoop dat jullie even tevreden terugblikken op deze activiteit als wij.

Met vriendelijke groeten

Marijn Straetemans

In naam van de vakgroep levensbeschouwing
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