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We hebben het aangepakt in 3 stappen:  

1. Op tocht … 

2. Op tocht met Don Bosco als gids 

3. Op tocht met Don Bosco als gids en tochtgenoot 

De eerste fase is nogal letterlijk een speurtocht. De tweede is een gesprek in kleine groepjes (we 

dachten aan 12 groepen, dus een 14-tal personen per groep) rond een aspect van het OP. De derde 

fase is het samenbrengen van de resultaten van die gesprekken en het voorstellen van het nieuwe 

OP in de projectiezaal.   

Fase 1 - “op tocht …” 

Dit deel is opgevat als een spel waarbij je door 3 verschillende spelniveau’s moet zien te geraken.  

1e opdracht: in de week vooraf krijgt iedereen een individuele opdracht. Ze moeten een antwoord 

zoeken op een (historische) vraag  rond Don Bosco. voorbeeld van een  vraag “wat zijn de oratorioprincipes: 

parochie, school, speelplaats en ?” - antwoord: “thuis” 

Dan kunnen ze op een website (http://donboscogb.be/tocht/)  inloggen waar ze het antwoord van 

die vraag moeten geven. Enkel als het juist is  krijgen ze de pagina van niveau 2 te zien met daarop … 

- Een nadenkertje over hoe hun historische aspect te vertalen zou zijn naar vandaag.  
doordenker: “correct, thuis. Voor Don Bosco was dat meer dan alleen een dak boven je hoofd, maar ook een 

veilige, liefdevolle omgeving. Is onze school dat vandaag ook nog steeds? Zijn onze leerlingen hier thuis in alle 

betekenissen van het woord? En hoe werken wij daar vandaag en morgen aan?”    

- de naam van het groepje waar ze in zitten op maandag en wie de andere groepsleden zijn.  

- een letter van het “groepswachtwoord” + wat uitleg .  

2e opdracht: als alle leden van hun groepje de opdracht hebben uitgevoerd kunnen ze de individuele 

letters samen leggen en daarmee een woord vormen. Pas als ze het juiste woord hebben kunnen ze 

(alweer op de website) verder naar niveau 3.  

3e opdracht: met hun groepswachtwoord krijgen ze een pagina met daarop een foto te zien waaruit 

ze kunnen opmaken waar hun “geheime opdracht” hangt. Dat is een detailfoto  van een locatie op 

http://donboscogb.be/tocht/


school, bvb een stuk van de koffiezet of een gaskraan in het wetenschapslokaal. In een straal van een 

paar meter van die foto hangen we een blad op, dus ze moeten dan maar op zoek naar die plek. Op 

dat blad staat een code waarmee ze naar de laatste pagina van de website kunnen gaan. 

Op die pagina staat  

- het lokaal waar ze maandag met hun groepje moeten zijn (we starten met een gesprek in 

kleine groepjes, dus rechtstreeks in dat lokaal, niet in de projectiezaal). 

- het gespreksonderwerp. Dit onderwerp is één van de 6 “pedagogieën” uit het 

opvoedingsproject.  

- Een link naar het fragment van deze “pedagogie” uit het  nieuwe OP. kunnen downloaden 

rond hun eigen gespreksonderwerp. 

- een oproep om rond dat gespreksonderwerp voorbeelden te zoeken hoe ze dat nu of in de 

toekomst in hun les zouden kunnen opnemen. Of hoe de school dat zou kunnen stimuleren. 

Of … 

Fase 2 – “op tocht met DB als gids …” 

Op maandag 5/10 start het  eerste half uurtje in kleine groepjes.  We zouden een apart groepje 

maken voor directie en een apart groepje voor de niet-leerkrachten.  

- Ieder groepje heeft een “pedagogie van …” toegewezen gekregen.  Doel: nadenken waar dit 

vandaan komt (duiding door gespreksleider), en dan vooral nadenken over de vraag wat dit 

VANDAAG kan betekenen, heel concreet op onze school, in onze lessen, …  (ze wisten het 

onderwerp al van fase 1 dus dat moet vlot kunnen) 

- de kerngedachten worden op een grote flap opgeschreven. 

- We voorzien voor de gespreksleider vooraf vragen om het gesprek op gang te houden. 

Fase 3 – “op tocht met DB als gids en tochtgenoot …” 

Om 9.00u komen alle groepjes naar de projectiezaal. 

-  alle flappen worden vooraan samen gebracht op een bord (op wieltjes). Achteraf kan dat 

bord naar de studio worden gereden om een tijdje te blijven staan.  

- Iedereen krijgt het OP zelf (op naam) 

- Iedereen krijgt de “kubus” met de 6 pedagogieën er op en daarin suikerbonen als 

aankondiging van de geboorte van het nieuwe OP. 

 Nadien duiden van het OP: 

- is een project van ons allemaal, is iets wat we (samen) nog zelf moeten vorm geven, een 

kompas, een wegzijzer, een aanzet tot nadenken. 

- Duiden van “kadoosje”: een gift, gegeven vanuit hoop, iets waardevols dat nu in jouw 

handen ligt, liefst niet om het in de kast te stoppen maar om er wat mee te doen. 

- duiden van de “katernen”  

- duiden van de postkaarten  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


