Onbekend is
onbemind?

‘De katholieke dialoogschool biedt aan

iedereen, zonder uitzondering, een
gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op
kwaliteitsvolle vorming.
In dialoog gaat ze op zoek naar het volle
mens- en medemens-zijn en brengt ze
de christelijke stem binnen op een
eigentijds-tegendraadse wijze.’
(uit: Eigentijds tegendraads)

Met dit onwaarschijnlijke voorstel heft het
katholiek onderwijs zichzelf de facto op
en vormt het zich om tot het actief
pluralistisch onderwijs.
(Bart De Wever op deredactie.be)
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De katholieke
dialoogschool.

waar dialoog en levensbeschouwelijke
reflectie op de eerste plaats komen, waar
mensen leren aan elkaar en van elkaar.

CCV in het vicariaat Brussel

Aan deze avond werken
mee:

De katholieke dialoogschool is een school

Lieven Boeve

Praktisch:

Eigentijds tegendraads
Onder deze titel publiceerde Katholiek Onderwijs
Vlaanderen in het voorjaar haar brochure waarin het
project van de katholieke dialoogschool wordt
uiteengezet. Een
interview met Lieven
Boeve weekte in de
media onmiddellijk een
stevige polemiek los.
Koester de stille
Plots had iedereen een
kracht van het
mening over het project,
zodat het heel moeilijk
Katholiek Onderwijs
onderscheiden werd
waar het nu precies om
gaat. Omdat CCV en
ORBIT vzw ervan
overtuigd zijn dat het
project alle kansen verdient, nodigen zij u graag uit op
een ‘after work’ kennismakingsavond met de
katholieke dialoogschool.
Jürgen Mettepenningen, directeur van de Dienst
Identiteit voor het Vicariaat Onderwijs in het
Aartsbisdom, zal ons wegwijs maken en tijd nemen
voor al uw vragen.
Een aanrader!

Datum:

donderdag 29 september 2016 om 18uur

Plaats:

GC De Markten
Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel

Programma:
18u.
18u10
19u
19u20
19u45

Welkom
Voorstelling van het project
Een getuigenis uit de praktijk
Vragenronde
Afsluitende receptie

Deelnameprijs: €5

‘Je kunt als gelovige een overtuiging
hebben, maar je moet altijd gastvrij
blijven voor anderen. Daarom denk ik
niet dat wij katholieke scholen moeten
voorbehouden voor overtuigde
katholieken.’
Mgr. Jozef De kesel

