
Lancering van het 
vernieuwde opvoedingsproject

Don Bosco Groenveld en Groenveld plus, Heverlee

Lancering van het vernieuwde opvoedingsproject op de personeelsvergadering
aan de hand van een uitdagende laddercompetitie.

samen

DON BOSCO

zijn plaats

geven
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Personeelsvergadering:  

kennismaking met het vernieuwd pedagogisch project 

 

LADDERCOMPETITIE: welke groep eindigt bovenaan de ladder? 

- Corps zelf verdelen in groepen van ongeveer 7 personen:  

o De bende van Becchi  

o De gilde van de verantwoordelijkheid  

o ’t Verbond van de verbondenheid  

o De vereniging van de vrijheid  

o De orde van Sales  

o Team Torino  

o Het clubje van de vrolijkheid  

o De zinnige zingevers  

o Hartelijkheid troef  

o De assisterende kring 

- In de zaal vooraf de tafels schikken zodat er goed per groep kan gewerkt worden. 

- Kadoosjes (naamkaartjes collega’s voorzien) staan per groep gestapeld op een tafel; 

je behoort tot de groep waar jouw kadoosje staat. 

- De competitie duurt 1 uur (of 50 min); door opdrachten te doen verdien je punten en 

stijg of daal je op de ladder. 

- De opdrachten dienen in groep uitgevoerd te worden; een groep kan tegelijkertijd 

aan maximum 2 opdrachten werken. De opdrachten liggen vooraan per groep 

gesorteerd en moeten door de groepsverantwoordelijke afgehaald worden. 

- Bij sommige opdrachten (opdracht 3-5-9) is een scheidsrechter (directie) nodig 

omdat er een uitdaging aangegaan wordt. Twee teams voeren tegelijkertijd om ter 

snelst de opdracht uit. Wie wint, krijgt de punten. Wie verliest, krijgt niets. 

- Vooraan ladder opstellen om de ploegen te kunnen rangschikken (touw, wasknijpers, 

gelamineerde naambordjes waarop met een niet-permanente stift de punten kunnen 

genoteerd worden). 

- Winnende groep verdient eeuwige roem: we maken een foto van de groep op de 

ladder op het podium van de eerste graad; foto wordt ingekaderd ophangen in het 

lerarenlokaal  

- Einde personeelsvergadering: groepsfoto  
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OPDRACHTEN: 

 

1. De je-staat-er-nooit-alleen-voor-opdracht 20 punten 

Het opvoedingsproject tot zijn recht laten komen kan je niet in je eentje. Je hebt je 

collega’s nodig om dit tot een goed eind te brengen. 

 Noteer op een blad de namen van alle collega’s, alfabetisch gerangschikt op 

voornaam. 

 

 

2. De je-hebt-wellicht-nog-nooit-met-woorden-getekend-opdracht     20 ptn 

 We stellen (op papier) een gestilleerd hoofd van Don Bosco ter beschikking. 

 Hierover wordt kalkpapier gelegd; je kan de contouren zien; hierop schrijf je 

allemaal woorden die te maken hebben met Don Bosco of het 

opvoedingsproject (zelfst. of bijv. nmwdn., wwn.) Je mag geen twee keer 

hetzelfde woord gebruiken. Je letters zijn niet groter dan een halve cm. 

 Je bekomt een woordtekening (zie bijlage) 

En wie weet krijgt jullie woordtekening een ereplaats in de school! 

 

3. De het-water-is-soms-diep-maar-je-komt-er-wel-opdracht 20 ptn 

Animatie en spel blijven een hot item in het project; niets beter dan het zelf nog eens 

aan den lijve te ondervinden. 

 Steek de speelplaats over door krantenpapier op de grond te leggen, je groep 

erop te zetten, krantenpapier door te geven en over de krant weer verder te 
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stappen. Minimum 5 groepsleden moeten deelnemen. De deelnemende 

collega’s en de kranten moeten over de eindmeet. 

 

4. De soms-wil-je-wel-eens-gluren-bij-de-buren-opdracht  10 ptn 

Ergens in het kadoosje kom je onze buren tegen. In welk deel? Bij welk item? Lees 

het antwoord van Don Bosco op de gestelde vraag. Wat is jullie mening? Formuleer 

een antwoord waar de hele groep kan achterstaan en dat achteraf kan ingezonden 

worden. 

 
5. De met-zijn-allen-scoor-je-snel-en-veel-opdracht  25 punten 

Vele handen maken het werk licht: scoor zo snel mogelijk 50 keer op de 

basketbalring op de speelplaats. Ieder groepslid neemt deel. 

 

6. De een-sprekend-beeld-zegt-meer-dan-duizend-woorden-opdracht   20 ptn 

Op de kubus vind je 6 keer de pedagogie van… Zoek in tijdschriften zes beelden die 

de 6 woorden op de kubus kunnen vervangen. 

 

7. De zoek-de-juiste-combinatie-van-woorden-opdracht  20 ptn 

In de omslag vind je een aantal woorden terug. Ze kunnen gekoppeld worden aan de 

worden die je vindt op bijgevoegd blad. Vorm de juiste duo’s volgens de tekst van 

het opvoedingsproject en kleef de losse woorden vast op de juiste plaats. 

o Geïnspireerd – salesiaans-christelijke wortels 

o Kwalitatief aanwezig – positieve betrokkenheid 

o In dialoog – verrijken 

o Voorlevend – keuzes maken 

o Geëngageerd – duurzaamheid 

o Authentiek – selectieve openheid 

o Transparant – discreet en zorgvuldig 
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o Respect en erkenning voor het ‘andere’ – niet veroordelen  

o Krachtgericht – positief zelfbeeld 

o Verbindend, in relatie – groeibevorderend klimaat 

o Structuur biedend – in gesprek 

o Samenwerkend in teamverband – duidelijke afspraken 

o Innovatief, leergericht - constructief 

 
8. De af-en-toe-moet-je-eens-alles-op-een-rijtje-zetten-opdracht    15 ptn 

Plaats de feiten die je hieronder terugvindt in chronologische volgorde. 

1. Op 16 augustus 1815 wordt Giovanni Bosco geboren. 

2. Giovanni wil geen boer worden, hij wil studeren en priester worden. Op 15-

jarige leeftijd maakt hij de lagere school af en vat zijn humaniora aan. 

3. In 1835 start hij een strenge priesteropleiding die hij in 1843 afrondt. Vanaf 

dan gaat hij als Don Bosco door het leven. 

4. In het kader van een voortgezette opleiding loopt hij stage in de 

gevangenissen waar hij in aanraking komt met de problematiek van 

straatkinderen. 

5. Hij begint een initiatief dat hun een alternatief biedt voor het doelloos 

rondhangen op straat. 

6. Het oratorio in Valdocco verbreedt hij tot een integrale aanpak waar jongeren 

thuiskomen, spelen, leren en hun eigen spiritualiteit vorm geven. Hij 

ontwikkelt een eigen opvoedingsaanpak en –stijl. 

7. Hij zet een humaniora op poten om de jongeren betere 

toekomstmogelijkheden te bieden. 

8. Om zijn werk meer stabiliteit te geven sticht hij een congregatie die hij naar 

Franciscus van Sales, salesianen noemt. 
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9. Er komt ook een vrouwelijke tak aan zijn congregatie omdat de noden bij de 

meisjes even groot zijn: de Dochters van Maria Hulp der Christenen. Hun 

eerste overste is Maria Mazzarello. 

10. Het aantal huizen in Italië en in Europa neemt gestaag toe. Hij zendt ook 

salesianen en zusters naar Zuid-Amerika. 

11. De laatste jaren van zijn leven kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. 

Hij vertrouwt de verdere uitbouw van zijn droom toe aan vele medewerkers. 

12. Hij sterft op 31 januari 1888. 

13. Het eerste werk in Vlaanderen wordt een aantal jaren later geopend. 

 
9. De vind-de-woorden-en-vorm-een krachtige-zin-opdracht. 15 ptn 

In de B-blok vind je in 10 lokalen een woord. Als je deze 10 woorden verzamelt, kan 

je een zin bouwen die heel wat zegt over ‘opvoeden’. 

o Het belangrijkste instrument waarover je beschikt is je eigen persoon. 
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Puntenverdeling: 

1. Per naam die vergeten werd of verkeerd staat -1 

2. Zelf score bepalen (voor hoge punten moet het hoofd op het kalkpapier ‘herkenbaar’ 

zijn) 

3. Winnaar krijgt alle punten 

4. 2 punten per vraag; 6 punten voor mening 

5. Winnaar krijgt alle punten 

6. Score zelf bepalen 

7. Per foute combinatie 1 punt eraf 

8. Per zin die verkeerd staat: -1 

9. Winnaar krijgt alle punten 
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7. De zoek-de-juiste-combinatie-van-woorden-opdracht 

 

In de omslag vind je een aantal woorden terug. Elk woord past bij 

een gegeven uit de onderstaande reeks. Vorm duo’s volgens de 

tekst van het opvoedingsproject. Kleef de woorden dus op de 

juiste plaats. 

 

 

 

o Voorlevend 

 

o Krachtgericht 

 

o In dialoog  

 

o Geïnspireerd 

 

o Geëngageerd   

 

o Innovatief, leergericht 

 

o Transparant  

 

o Respect en erkenning voor het ‘andere’  
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o Kwalitatief aanwezig  

 

o Samenwerkend in teamverband 

 

o Structuur biedend  

 

o Verbindend, in relatie 

 

o Authentiek 
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8. De af-en-toe-moet-je-eens-alles-op-een-rijtje-zetten-

opdracht 

Plaats de feiten die je hieronder terugvindt in chronologische 

volgorde. (1  13) 

 
 Het aantal huizen in Italië en in Europa neemt gestaag toe. Hij zendt ook 

salesianen en zusters naar Zuid-Amerika. 

 
 Hij begint een initiatief dat hun een alternatief biedt voor het doelloos 

rondhangen op straat. 

 

 Het eerste werk in Vlaanderen wordt een aantal jaren later geopend. 

 
 Giovanni wil geen boer worden, hij wil studeren en priester worden. Op 15-

jarige leeftijd maakt hij de lagere school af en vat zijn humaniora aan. 

 

 Hij sterft op 31 januari 1888. 

 

 In het kader van een voortgezette opleiding loopt hij stage in de 

gevangenissen waar hij in aanraking komt met de problematiek van 

straatkinderen. 

 

 Er komt ook een vrouwelijke tak aan zijn congregatie omdat de noden bij 

de meisjes even groot zijn: de Dochters van Maria Hulp der Christenen. 

Hun eerste overste is Maria Mazzarello. 

 

 Het oratorio in Valdocco verbreedt hij tot een integrale aanpak waar 

jongeren thuiskomen, spelen, leren en hun eigen spiritualiteit vorm geven. 

Hij ontwikkelt een eigen opvoedingsaanpak en –stijl. 

 

 Op 16 augustus 1815 wordt Giovanni Bosco geboren. 

 

 De laatste jaren van zijn leven kampt hij met ernstige 

gezondheidsproblemen. Hij vertrouwt de verdere uitbouw van zijn droom 

toe aan vele medewerkers. 

 

 Om zijn werk meer stabiliteit te geven sticht hij een congregatie die hij 

naar Franciscus van Sales, salesianen noemt. 

 

 Hij zet een humaniora op poten om de jongeren betere 

toekomstmogelijkheden te bieden. 

 

 In 1835 start hij een strenge priesteropleiding die hij in 1843 afrondt. 

Vanaf dan gaat hij als Don Bosco door het leven. 
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Groep: ……………………………………………………………………… 

De-welke-opdrachten-hebben-we-al-gedaan-checklist 

 

 

 De je-staat-er-nooit-alleen-voor-opdracht  

 De je-hebt-wellicht-nog-nooit-met-woorden-getekend-opdracht      

 De het-water-is-soms-diep-maar-je-komt-er-wel-opdracht 

 De soms-wil-je-wel-eens-gluren-bij-de-buren-opdracht 

 De met-zijn-allen-scoor-je-snel-en-veel-opdracht 

 De een-sprekend-beeld-zegt-meer-dan-duizend-woorden-opdracht    

 De zoek-de-juiste-combinatie-van-woorden-opdracht 

 De af-en-toe-moet-je-eens-alles-op-een-rijtje-zetten-opdracht     

 De vind-de-woorden-en-vorm-een-krachtige-zin-opdracht 
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Naambord groepen 

 

 

De bende van Becchi 














