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Beste lezer
Laat je in deze nieuwsbrief onderdompelen in de pastorale impressies van de verschillende scholen binnen
onze scholengemeenschap Scholen aan de Durme. Tijdens de adventsperiode is er in de scholen extra aandacht
voor de minder bedeelde mensen en worden talrijke ac es op touw gezet die kaderen binnen Welzijnszorg.
Veel leesplezier!
In de aanloop naar Kerstmis wensen wij dat de vrede en vreugde die je met Kerstmis voelt,
je het hele jaar blijven vergezellen. We wensen jou het allerbeste voor het komende jaar.
Zalig kers eest en een warm en liefdevol nieuwjaar.
Namens de scholengemeenschap,
Lieven Haems & Els Willems

Pastoraal in VLOT! campus CREO / SHO / VTI
De laatste maand van het jaar is die maand bij uitstek waarin we binnenskamers de sfeer van gezelligheid en licht
opzoeken. Eeuwen geleden vierden onze Kel sche en Germaanse buren rond eind december hun winterzonnewende: ze keken reikhalzend uit naar de komst van het licht. Niet verwonderlijk dat het christendom zich op dit
eeuwenoude gebruik baseerde om de komst van Jezus te vieren, het Licht van de wereld.
Ook onze scholen worden mooi versierd met lichtjes en decora e in deze adventsperiode. De leerlingen van 1 B
deden extra hun best om samen met hun leerkracht een adventskrans te maken: de groene takken drukken de
hoop op en de verwach ng naar Kerstmis uit.
Maar die sfeer van gezelligheid en roman ek die we in de advent en kerstperiode in onze goed verwarmde huizen
opzoeken, mag ons niet in een cocon laten terugtrekken. In de wereld daarbuiten, ook in onze eigen stad of dorp,
hee niet iedereen reden tot vieren. Voor sommige mensen is deze periode de moeilijkste van het jaar: mensen in
armoede hebben geen reden tot feest. In ons rijk stukje Europa leven te veel mensen in armoede, 1,7 miljoen. Dat
is een welvarend land als België onwaardig.
Tradi oneel hee de Kerk in de adventsperiode, de voorbereidings jd op Kerstmis, extra aandacht voor die mensen die in onze maatschappij uit de welvaartsboot vallen. De organisa e die dit onder de aandacht brengt is Welzijnszorg, een pla orm van een 100-tal Welzijnsschakels die lokaal in stad of dorp ac ef zijn. In Lokeren is deze welzijnsschakel ‘De Moazoart’. De laatste jaren bracht Welzijnszorg telkens één facet van armoede onder de aandacht:
huisves ng die niet kwalita ef is, een gezondheidsbeleid dat vaak onbetaalbaar is voor gezinnen in armoede, ouderen in armoede,….
Dit jaar focust de campagne op de groo e van de problema ek. Onder de noemer ‘Armoede is een verhaal van 1
op 7’ wil ze ons wakker schudden: 1 op 7 inwoners van ons land lee in armoede. Tegelijk wil ze ons oproepen tot
ac e om deze groep mensen te steunen. Welzijnszorg wil structurele hulp aanbieden. Logisch… Hoe goed bedoeld
en nodig ook, carita eve of noodhulp kan iemands nood jdelijk verlichten, maar brengt geen oplossing op lange
termijn. Daarvoor moet je gaan ingrijpen in de structuren die armoede in stand houden: onderwijs, kansen creëren, poli eke besluitvorming. Op al die domeinen wil Welzijnszorg wegen op het beleid. En met succes! Zo zijn er
al we en gestemd of maatregelen genomen die tegemoet komen aan de verzuch ngen van mensen in armoede.
Deze problema ek raakt ook ieder jaar opnieuw onze jongeren op
school. Ze zijn al jd wel gemo veerd om aan deze ac es van Welzijnszorg mee te werken… Nu en dan kennen ze wel iemand die het
moeilijk hee in het leven: een klasgenoot, een buur, een familielid,… Die nabijheid van de problema ek maakt hen al snel gevoelig
en empathisch voor het soms zichtbare leed van anderen.
In de godsdienstlessen bekijken we de campagneDVD en analyseren
we de problema ek. We bespreken dit thema in al zijn concrete aspecten. Naast de bewustmaking in de lessen godsdienst is er op de
campussen van VTI en CREO/SHO ieder jaar opnieuw de ac e ‘Soep
op de stoep’. Met eenvoudig gemaakte soep die we jdens de morgenspeel jd aanbieden aan een democra sche prijs kan iedereen
zijn of haar steentje bijdragen aan de bestrijding van armoede in
eigen stad of land. Voor onze scholen gaat de ac e dit jaar door op
vrijdag 2 december. In elke campus is er wel direct een enthousiaste
klas te vinden die groenten en kruiden verwerkt en mixt tot een
heerlijk geurende verse soep. Op de speelplaats wordt een kraampje
gebouwd waar leerlingen soep kunnen aankopen. Op CREO/SHO
kunnen leerkrachten de soep per liter(s) bestellen om mee te nemen naar het thuisfront. De opbrengst van dit alles dient om de projecten van Welzijnsschakels een ruime financiële duw te geven; een broodnodige duw ook… Zo kan een warme kom soep een eenvoudig symbool zijn van een
warm hart voor anderen in nood… Zo wordt het ook een beetje kerst voor wie uit de boot dreigt te vallen.
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Pastoraal in De Karwij

Vanuit onze pastorale visie op onze school blijven wij elk
jaar inze en op de christelijke waarden alsook op de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. In het bijzonder hebben we
aandacht voor de tradi onele feestdagen zoals Advent en
Kerstmis , Pasen, Allerheiligen en Allerzielen…
Tevens hebben we ook aandacht voor de feestdagen in
andere godsdiensten. We gaan hierover met onze leerlingen in dialoog jdens de lessen.
Een bezoek aan het kerkhof met de vijfdejaars gee meer
inzicht in de symbolen die er terug te vinden zijn alsook in
het afscheid nemen als deel van het leven.

De vierdejaars beleven een luch ger thema: engagement
en de voldoening van vrijwilligerswerk alsook de bewustmaking voor fair trade. Door een leuke workshop in de we‐
reldwinkel van Lokeren te volgen, mochten ze proefondervindelijke ervaren hoe jeansbroeken onder enorme stress
worden geplooid en in rekken gelegd op een verplicht
hoog tempo. Gelukkig moesten wij dit maar een 6-tal minuten volhouden i.p.v. de 10 uren per dag die de moderne slaven in Bangladesh presteren. En dit voor een magere
2 euro per dag.

De laatste vrijdag voor de kerstvakan e bezoeken we de kerstmarkt van het MFC en houden we zelf op onze
school tradi oneel een warm ludiek kerstmoment. Dit jaar zal het een gezamenlijk moment zijn met heel de school.
We houden dit nog als verrassing.
We deden ook een oproep naar alle leerkrachten en leerlingen om niet meer gebruikt speelgoed mee te brengen
voor de gevluchte kinderen die zich in Sint- Niklaas bevinden.
In februari starten we met de s enverkoop van de Damiaan‐
ac e na een bewustmaking door een verteller van de Damiaanac e zelf die dit met beeldmateriaal zal verzorgen.
Naar jaarlijkse gewoonte is er ook een bezinning voor de
schoolverlaters die steeds plaatsvindt op het strand jdens de
zeeklassen.
Als kers op de taart sluiten wij het jaar af met een afscheids‐
viering voor onze vijfdejaars. Tijdens hun proclama e steken
we ze zo een hart onder de riem alvorens zij de grote sprong
wagen in de wereld van de arbeid. We ze en hen dan nog
eens verdiend in de spotlights.
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Pastoraal in VLOT! campus SLC
Strikt genomen betekent pastoraal: ‘wat te maken hee met geestelijke zorg’. Pastoraal op school gaat gelukkig
ruimer dan dit gegeven. Bij het bekijken van verslagen van onze enthousiaste groep leden (met extra dank voor
het engagement van enkele niet-godsdienstgerelateerde collega’s) bewandelen we al snel het pad van de degelij‐
ke, tradi onele en jdsgebonden ac es op school zoals Welzijnszorg, Missio, HOPE Flanders vzw, Damiaanac e,
Broederlijk Delen, … Tradi e en degelijkheid gaan hand in hand; jdsgebondenheid vertaalt zich in de mogelijkheid
om de link te leggen én te zien met het kerkelijk jaar. Aan deze organisa es en hun werking wordt uiteraard jd
besteed jdens en buiten de lessen godsdienst… We plaatsen enkele ac es bij uitbreiding in the picture.
Welzijnszorg wordt concreet gemaakt door aandacht te schenken aan alle vormen van armoede; nieuwe armoede, genera earmoede, armoede in de Derde Wereld en Vierde Wereld… krijgen een gezicht in lessen en aparte
projecten doorheen de zes schooljaren op campus Sint-Lodewijkscollege. Soep op de stoep wordt als subproject
van Welzijnszorg in de schijnwerpers gezet bij de eerste graad. Zij kunnen dit schooljaar op 19 december hun bijdrage leveren door een kop soep te kopen waarvan de origine al verwant is aan het sociaal project van de Lokerse
Alderande: zij maken de soep die op onze school ten voordele van het project ‘Soep op de Stoep’ verkocht wordt
in het kader van Welzijnszorg.
De Damiaanac e is met s p de uitdaging voor alle klassen van het eerste jaar van de tweede graad. Alle leerlingen
ze en, samen met hun klassenleraar, hun schouders onder een specifieke ac viteit. Valen jnsrozen, voetbal tussen de leerlingen en hun leraars met bijbehorende pronos ek, het Damiaanontbijt, de pannenkoekenslag enz. …
zijn enkele voorbeelden van de jaarlijkse, succesvolle klassiekers ten voordele van de Damiaanac e. Deze ac e
eindigt elk jaar steevast met een bijzondere apotheose: het magisch moment waarop met tromgeroﬀel het astronomisch bedrag, genaamd ‘winst’, wordt bekendgemaakt.
Onze eerstes en tweedes wandelen zich elk jaar warm voor HOPE Flanders vzw. Dit geesteskind van een Lokerse
doktersfamilie inspireerde een kersvers gepensioneerde collega om elk jaar rond eind maart-begin april een sponsortocht te organiseren voor de eerste graad met onderweg aangename en educa eve/informa eve opdrachten.
HOPE Flanders vzw werd opgericht als antwoord op de dringende vraag naar structurering van ontwikkelingshulp
rond hiv/aids en de daarmee gepaard gaande armoede op het pla eland in Zuid-Afrika, in het bijzonder voor
weeskinderen. Voor collega’s werden er in het verleden ook inleefreizen georganiseerd om kennis te maken met
de werking en de verwezenlijkingen van deze organisa e.
Nieuw in de aanbieding is een actueel mediaproject dat op een crea eve wijze reeds twee jaren enthousiast
wordt uitgewerkt door laatstejaarsleerlingen Humane Wetenschappen: de Rode Neuzenac e. Een mandarijntjesverkoop, een spelparcours in de Sporthal en dit jaar voor het eerst ook een heuse Rode Neuzenpastamiddag.
De organiserende leerlingen vinden het vanuit hun opleiding belangrijk dat aandacht geschonken wordt aan psychische problemen bij jongeren.
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Een schi erende en rijke bron voor o.a. pastoraal is Thomas. Dit le erwoord staat voor Theologie, Onderwijs en
Mul media: Ac eve Samenwerking en wil een ac eve en interac eve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten rooms-katholieke godsdienst van alle onderwijsne en in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding
bij jongeren begaan zijn. Alle actoren van het Vlaamse godsdienstonderwijs en pastoraal op school kunnen elkaar
hier vrij ontmoeten in een kwalita ef kader dat ontworpen en onderhouden wordt vanuit het hart van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. ‘Thomas’ lee van de overtuiging dat we sterker staan
als we samenwerken en dat er doorheen intense interac e samen kan gezocht worden hoe de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie van de werkelijkheid voor jongeren op een hedendaagse wijze kan ontsloten worden.
Dit pla orm levert zeer bruikbaar materiaal voor zowel (godsdienst)lessen als pastorale momenten.
De jaarlijkse herdenkingsviering voor de overledenen van onze collegefamilie in de loop van de maand november
is ook een waardevol eindproduct van de werkgroep Schoolpastoraal. Nu eens wordt er gewerkt met poëzie, dan
weer met verhalen of beelden, overgoten met live muziek dankzij een groepje getalenteerde, muzikale collega’s.
Tijdens deze vieringen trachten we om verlieservaringen bespreekbaar te maken. In het kader van omgaan met
verlies willen we dit jaar ook een herinneringsboom plaatsen, waarop de namen van overleden leerlingen en collega’s aangebracht worden. We zi en nog in de embryonale uitwerkingsfase van dit project maar geloven sterk in
de realisa e ervan.
Wanneer de advents jd nadert en Kerstmis in ‘t verschiet ligt, kent iedere school op deze donkerste dagen van
het jaar zijn ‘lichtende’ momenten. Advent en de betekenis van de kers jd worden jaarlijks zichtbaar gemaakt op
school: een dagelijks projec e van een beklijvende foto op een muur bij het binnenkomen van de school, de adventskrans, het s lstaan bij de dagelijkse boodschap van de adventskalender, de grote kerststal en het centraal
plaatsen van kerstbomen… Deze ingrediënten dragen bij tot lichtpunten in de periode van wachten op de geboorte van de Messias.
Pastoraal op school gee uitdrukking aan de iden teit. Dankzij de pastoraal zwee het begrip iden teit niet, maar
is het geaard, het wordt concreet. Dit is een citaat uit de visie- en groeimap ‘Pastoraal op school Denk & Doe in
Dialoog’ van het katholiek onderwijs Vlaanderen.
Pastor zijn is niet hetzelfde als pastor spelen : onze schapen hebben snel door of onze levens-en geloofsovertuiging oprecht of fake is. Pastor zijn is geen e ket dat exclusief gereserveerd wordt voor godsdienstleraars. We geloven sterk in het herder zijn van àlle leerkrachten.
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Pastoraal in OLVI-PIUS X
Met het verloop van het burgerlijk jaar en het schooljaar is iedereen in onze samenleving vertrouwd. Met het kerkelijk jaar is dat in 2016 anders… De betrokkenheid bij de parochie, de Kerk is de laatste jaren duidelijk afgenomen. Daarom is schoolpastoraal nu belangrijker dan ooit. Binnen de schoolmuren hebben we immers de unieke
kans om leerlingen met een voor hen toegankelijke taal en symbolen aan te spreken, om ze uit te nodigen voor een
diepere dimensie in hun leven… Niet zo'n gemakkelijke opdracht, maar wel uitdagend voor wie erin geloven. Gelukkig kunnen we hiervoor in OLVI-Pius X een beroep doen op onze pastorale groep met niet alleen godsdienstleerkrachten. Daarnaast zijn er ook een groot aantal collega's op wie we een beroep mogen doen om mee te werken
met een of ander ini a ef. Pastoraal moet zich in de school gedragen weten door velen, anders ontbreekt de
kracht om binnen het drukke schoolleven een onmisbare draad te weven.
Schoolpastoraal hee in de eerste plaats te maken met hoe we naar Jezus' voorbeeld zorg dragen voor elkaar,
mensen nabij zijn in hun blijdschap en verdriet. Een kaartje voor beterschap, met wensen bij een blijde gebeurtenis of deelneming bij rouw. Er zijn voor elkaar. Oog hebben voor de noden van leerlingen en collega's, jd voor
hen maken en laten blijken dat ze er niet alleen voor staan, speciale zorg voor wie meest onze aandacht nodig hebben.
Ruimer kaderen hierin ook de solidariteitsac es waarbij we ons hart openstellen voor de kwetsbare andere dicht
bij ons of in de derde wereld: ac es voor Welzijnszorg, de Damiaanac e en Broederlijk delen. Ac viteiten zoals de
themadag, de vastenvoe ocht, kilometers voor het Zuiden, werken voor het Zuiden, het solidariteitsontbijt helpen
er mee voor zorgen dat de veer gdagen jd binnen de schoolmuren een sterke jd is. Ook andere minder kerkelijke ac es steunen we graag: ac es ten voordele van kankerbestrijding, ten voordele van het sociaal fonds van de
school…
Schoolpastoraal wil een brug bouwen tussen God en zijn mensen. Leerlingen en collega's blijven we uitnodigen tot
bezinning en gebed, tot vierend en biddend samenzijn. Een ental collega's zorgen er in een beurtrol voor dat er
voor elke lesweek een vouwblaadje met gebeden en bezinningsteksten ter beschikking is waarmee in elke klas de
lesdag begonnen wordt. De oorspronkelijke kapel op de speelplaats is afgebroken, maar ze werd wel onmiddellijk
vervangen door een stemmige s lle ruimte die zeer geschikt is om met een klasgroep een bezinningsmoment te
houden. Meestal gebeurt dat in november, in de advent of de vasten.

Als de groep te groot is, kunnen we ook terecht in de nieuwe polyvalente zaal die gemakkelijk aangekleed kan worden tot een geschikte ruimte voor bezinning en gebed, bijvoorbeeld bij de start van de pedagogische studiedag of
bij de gedachtenisviering voor de overledenen van het voorbije jaar.
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Soms verplaatsen we ons naar de Sint-Ludgeruskerk of de Kouterkerk. In het begin van het schooljaar gaat de
priester er voor in een eucharis eviering per jaar. In de kerstperiode en op het einde van het schooljaar houden
wij er gebedsvieringen voor de eerste en tweede graad.

Voor het zesde jaar is er een bezinning voor hun kerstontbijt en op het einde van het schooljaar een gebedsviering
in het kader van hun proclama e. In het vijfde jaar is er een kerstbezinning voorafgaand aan een bezoek aan de
bewoners van de plaatselijke rusthuizen.
In openheid voor anders-gelovigen groeien we zoals andere katholieke scholen tot een dialoogschool, daarom is
het wel belangrijk dat we ons bewust blijven van onze eigen iden teit en dat we onze christelijke inspira e ook
duidelijk tonen. Op centrale plaatsen in de schoolgebouwen richten we op het ritme van het kerkelijk jaar een
stemmig hoekje in waarin we het pastorale thema onder de aandacht brengen van iedereen die er voorbijkomt.

In het kader van de schoolpastoraal vormen de bezinningsdagen voor onze zesdejaars zeker elk jaar een hoogtepunt. Het zijn dagen van ontmoe ng en gesprek, van diepere kennismaking met elkaar en sociale ini a even,
maar ook van gebed en bezinning. Niet vanzelfsprekend, maar elk jaar opnieuw ervaren onze zesdejaars deze dagen als zeer waardevol en zijn ze hun klasleraars en godsdienstleerkrachten dankbaar voor het ini a ef.
Schoolpastoraal in 2016 vormt ook in OLVI-Pius X een uitdaging. Door te zorgen voor veel verscheidenheid in het
aanbod proberen we zoveel mogelijk leerlingen aan te spreken in de hoop dat ze erdoor geraakt worden en geloof
vieren integreren in hun eigen leven. De parabel van de zaaier blij hierbij onze hoopgevende inspira e.
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Pastoraal in VLOT! campus STC
In het Sint-Teresiacollege te Eksaarde behoort het tot een mooie tradi e dat er naast de "gewone" godsdienstlessen veel aandacht gaat naar sociale ac es ten voordele van mensen om ons heen.
De eerstejaars werken al sinds jaar en dag aan het
schrijven van kerstwensen voor Poverello Gent. Hun
zelfgemaakte kerstkaart brengt wat licht in deze
donkere dagen. Zij maken deze kaart in de laatste
les godsdienst van het 1e trimester. Tijdens de overige lessen godsdienst krijgen ze duiding over de
advent, Welzijnszorg (www.welzijnszorg.be) en de
organisa e Poverello (www.poverello.be).
Onze vierdejaars worden ook sterk aangesproken op
hun engagement. Elke klas hee het vorige schooljaar zijn eigen ac e georganiseerd. Zo werden op
een vrijdagvoormiddag in november de lesuren
godsdienst van 4 economie vervangen door horecaarbeid. Zij slaagden erin om talrijke liters tomatensoep te bereiden en daarna jdens de middagpauze heel wat
bekertjes lekkere soep te verkopen! De opbrengst ging integraal naar Welzijnszorg.
Eind oktober is de ac e “Rode neuzen” ondersteund door
de verkoop van rode neuzen én zelfgemaakte snoepsatés
door 4 La jn (www.rodeneuzendag.be).
Begin december 2015 verkocht 4 Wetenschappen hotdogs
en belegde sandwichbroodjes voor het goede doel, zijnde
Music For Life. Er werd gekozen Plan België vzw
(www.planbelgie.be ) te steunen. Ook nu was de keuken
het toneel van noeste inspanningen om de bijna 600 broodjes klaar te maken. Maar het lukte en de hele onderneming
bracht best wel wat geld op! Waarom niet het geld rechtstreeks gaan afgeven bij Studio Brussel zelf, op het terrein
van De Schorre te Boom?
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Aldus geschiedde... in de laatste week voor de kerstvakan e trokken vrijwillige leerlingen op hun vrije dag naar
Boom om er ter plekke de sfeer op te snuiven. Onze oud-leerlinge en Studio Brussel-presentatrice Linde
Merckpoel was zeer opgetogen en feliciteerde onze vierdelingen persoonlijk.
Filmpje zien? h ps://www.youtube.com/watch?v=cZ_NBDz0bRk

Dit schooljaar kiezen vierdejaars ervoor om zelf spaghe klaar te maken voor heel de school en te verkopen jdens twee middagpauzes ten voordele van vzw Beaufort (www.beaufortvzw.be) in Waasmunster. Deze organisae biedt al meer dan 60 jaar hulp aan jongeren en gezinnen met opvoedingsproblemen. De opbrengst overhandigen ze opnieuw jdens De Warmste Week in Boom (h ps://dewarmsteweek.stubru.be/ ).
Vermelden we ten slo e nog een inzamelac e van niet meer gebruikt speelgoed door het Greenteam. Dankzij
deze sinterklaasac e schenken we heel wat speelgoed aan VLOS vzw te Sint-Niklaas (www.vlos.be). Dit is een ongebonden vzw die vluchtelingen en asielzoekers ondersteunt in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en
administra eve begeleiding bij regularisa e.

Als toemaatje een heel recente foto van een adventskrans: "the making of..." Enkele leerlingen
zijn druk in de weer jdens de middagpauze. De
verschillende zelf gemaakte adventskransen zullen verspreid worden op zichtbare plekken in de
school. De advent ... we zijn er klaar voor!
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Pastoraal in KOHa Heilig Hart
De prak jk van schoolpastoraal moet verankerd zijn in het christelijk geloof, maar net zo goed in een schoolcontext. Wij proberen deze beide aspecten dus eﬃciënt te verzoenen aan de hand van verschillende ac es en vieringen.
Als eerste organiseren wij uiteraard een heel aantal vieringen: een startviering voor onze eerstejaars, een euchariseviering om het nieuwe schooljaar in te wijden, een kerstbezinning, een paasbezinning en een viering op het einde van het schooljaar.
Doorheen het jaar ze en we ons eveneens in voor goede doelen. Om te beginnen houden we gedurende vier weken een heuse leesmarathon, waarbij de leerlingen van het eerste jaar zo veel mogelijk boeken lezen en zich hiervoor laten sponsoren ten voordele van make a wish.
Verder hebben we onze jaarlijkse ‘kerstboomac e’ hierbij kopen de leerlingen van het tweede jaar cadeautjes voor
kinderen en jongeren uit de jeugdtehuizen Indigo en Dageraard.
De leerlingen van BVL verkopen voor Welzijnszorg soep op de markt in Hamme en in de kerk, deze ac e wordt gevoerd onder de naam "Soep op de stoep".
Rond de paasperiode houden we een inzamelac e, waarbij het geld naar Broederlijk Delen en KlimOp gaat. Vorig
jaar namen onze leerlingen deel aan een workshop djembé, we hebben de voorbije jaren al een vastenvoe ocht
gehouden, een vastenfietstocht en een vastenlooptocht.
Voorts werken we uiteraard nauw samen met de lessen godsdienst. Tijdens deze lessen worden interculturele projecten uitgewerkt zoals het project van vorig jaar rond kraanvogels en vrede. Het thema vrede werd het middelpunt van de lessen waarbij de leerlingen een origami kraanvogel knutselden met elk een verstopte vredeswens. Deze vogels werden op het einde van het jaar, jdens de slotviering, uitgedeeld.
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