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Groeien in vertrouwen is: 

‘Ik zal er zijn op je weg’ 
zingt Steve Harley in een nummer 
dat de ondertitel kreeg  
belofte van een vader. 
Dat was de ervaring van Maria  
toen ze Jezus kwijt raakte  
op de terugweg vanuit Jeruzalem. 
Zoals elke ouder moest ze vaststellen dat 
haar zoon zelfstandig werd. 
Dat is het moment  
wanneer vertrouwen belangrijk is. 
Het moment waarop je kan zeggen,  
‘ik ben er gerust in, 
ik kan je loslaten’. 
Niet zomaar, maak je geen zorgen,  
neen, ik laat je los,  
maar blijf je zorgen delen, 
ik blijf achter je staan. 
Dat is het thema  
van deze jaargang van Leeftocht, 
Groeien in vertrouwen:  
loslaten en begeleiden. 
Met Maria als inspiratiebron  
onderzoeken we verschillende aspecten 
van vertrouwen. 
Het centrale beeld is een vuurtoren, 
en ook de weg ernaar toe. 
Schepen zullen zich  
op de vuurtoren oriënteren, 
in volle vertrouwen dat zijn licht  
hen veilig zal thuisbrengen. 
Maar het paadje ernaar toe 
is voor de persoon  
die het licht brandend houdt 
en de boodschap uitstraalt: 
Ga, leer, leef, groei, ik ben er voor jou. 

Groeien als katholieke dialoogschool betekent de weg van een pedagogie van de hoop 
bewandelen. Een andere naam daarvoor is een pedagogie van vertrouwen. Opvoeden is 
cultiveren van vertrouwen. Wegwijzers op die weg zijn: duurzaamheid, gastvrijheid, 
generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, 
verbeelding en de eigen inspiratie van je school. Het zijn tegelijk de toetsstenen van 
kwaliteitsvol onderwijs. Jezus en Maria mogen je inspiratiebron zijn; zij leefden ze voor. 
Vreugde en verbondenheid stralen ze uit. In deze jaargang volgen we de lichtpuntjes naar 
voluit leven en stralen we vertrouwen uit. 

Ze hadden over de bakker geleerd 
en zelf brood gebakken. 
De trots spatte van het schermpje. 
Aan de andere kant 
doet opa alsof hij schrikt. 
Dat hij ook nog brood moet bakken 
en hoe dat ook alweer moet? 
Nog geen halve minuut later 
kijk ik met open mond 
naar mijn dochter 
die het hem uitlegt: 
bloem en water en zeker ook 
een beetje gist,  
daar wordt het lekker groot van. 
 
Net nog at ze haar eerste patatjes, 
liep ze waggelend aan mijn hand, 
stapte ze voor het eerst 
door het poortje van de school. 
 
Nu haalt ze triomfantelijk 
een denkbeeldig brood 
uit een denkbeeldige oven, 
vraagt lachend of ik ook wat choco wil. 
 
Ik knipper met mijn ogen, 
bedenk hoe groot zij wel geworden is 
sinds ze door dat poortje liep 
en wat daarvoor nodig was: 
loslaten, een hoop vertrouwen 
en zeker ook veel liefde, want 
dat werkt een beetje zoals gist. 
 

Ruth 

Bij de cover: 

Vertrouwen in wat er voor én achter de vuurtoren 
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Proviand voor onderweg, een verademing voor onderwijsmensen 

Maandelijkse inspiratiebron: pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht 

Impressies zijn welkom op leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; 

wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt,  

wordt verzocht contact op te nemen.  

Opvoeden is cultiveren van vertrouwen. In deze jaargang volgen we de lichtpuntjes naar voluit leven en stralen we vertrouwen uit. 

Maand 
Maandthema 
Groeien in vertrouwen is: 

Maria als inspiratiebron Focus in één zin 

start loslaten en begeleiden 12-jarige Jezus Ga, leer, leef, groei; ik ben er voor jou. 

september luisteren en antwoorden Aankondiging 
Hallo, wees gegroet! 
Met heel mijn hart zeg ik: JA! 

oktober vertrouwen geven en krijgen Bruiloft te Kana Doe maar wat Hij je zeggen zal. 

november 
het gewone en het bijzondere een 
plek geven (in je leven) 

Maria bezoekt Elisabet 
Geïnspireerd leven maakt het gewone heel bijzonder en 
helpt het bijzondere in het gewone te integreren. 

december 
vol verwachting 
dragen en je laten dragen 

Geboorte van Jezus Gedragen door Liefde draag ik je verder de wereld in. 

januari 
kansen geven 
en grenzen verlegen 

Vlucht naar Egypte 
Geef kansen en verleg je grenzen. 
Leven vraagt een speelruimte waar je kunt oefenen. 
(vluchtelingen …) 

februari 
gevoel en verstand 
laten spreken 

Opdracht in de tempel 
God draagt je: denk met je hart en bemin met je hoofd. 
(Paus Franciscus) 

maart samen horen en doen De ware verwanten 
Samen op weg naar een meer rechtvaardige en duurzame 
wereld. 

april vasthouden en loslaten Maria onder het kruis Maria wordt zelf uitgedaagd nu Jezus moet sterven. 

mei samenkomen en blijven hopen 
Tussen Hemelvaart en 
Pinksteren 

Na de gebeurtenissen van Pasen en Hemelvaart hebben 
Jezus’ volgelingen, samen met Maria, elkaar gevonden. 

juni God zij dank zeggen Magnificat 
Danken is de kunst om vanuit een gezamenlijk gelopen 
weg vol vertrouwen uit te kijken naar wat komen gaat. 

Begin juni ontvang je de affiche in twee versies. Je kunt ze downloaden op de website of bijbestellen 
bij de identiteitsbegeleiding, zolang de voorraad strekt. 

Leeftocht is er voor jou als onderwijsmens. In de webrubriek Uitwerking jaarthema vind je weldra 
materiaal om met het jaarthema en de maandthema’s ook te werken met je leerlingen in basis- en 
secundair onderwijs. 

Wil je met kinderen in kleuter- of lager onderwijs aan de slag gaan met Leeftocht, dan neem je bij 
Uitgeverij Averbode een lerarenabonnement op Naomi Magazine (4 tot 7 jaar), Simon Magazine 
(7 tot 10 jaar) of Samuel Magazine (10 tot 13 jaar). 

Laat je weten wat het je doet of wat je ermee doet? Je bijdrage verschijnt dan misschien in de rubriek 
Uit het werkveld op het web. 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/stafdienst/identiteit
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Stilaan is Maria me lief geworden. 

Ik bid tot haar, ik bid met haar, ik zing voor haar. 

Ze is een heerlijke vrouw. 

Hoe komt ze anders aan zulke Zoon? 

Maar ik weiger te geloven  

dat alles in haar leven vanzelf ging. 

Dat alles van een leien dakje liep. 

Zo’n Maria boeit me niet eens. 

Ik hou van een Maria zoals ze vanuit de Bijbel tot mij komt: 

een Maria die een geloofsweg is gegaan. 

Ik hou van een Maria die Gods lof zong,  

ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen. 

Ik hou van een Maria die krediet gaf aan haar Zoon, 

ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen. 

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten  

dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen. 

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad  

(haar enige Zoon, want zo is er maar één)  

dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan,  

onder het kruis. 

Is het niet wat elke opvoeder doet? 

Ons toevertrouwde kinderen gaan hun eigen weg 

maar in de nood ga je hen opzoeken  

en hou je de wacht. 

Maria, moeder van Jezus, 

wees jij ons tot voorbeeld 

en inspiratiebron 

om zoals jou 

tussen onze leerlingen 

te staan. 

Amen. 

Het boek van vertrouwen  
De eerste betekenis van geloven is vertrouwen, zegt Van Dale 
en zeggen etymologische studies. Wanneer we in dat licht de 
Bijbel en de evangeliën lezen, dan vinden we er de bakermat 
van vertrouwen. In alle geloofstradities is vertrouwen 
overigens een sleutelwoord. 

Maria als inspiratiebron  
In Maria, de moeder van Jezus, ontmoeten we niet alleen een 
sterke vrouw, maar ook een toppunt van vertrouwen, gecom-
bineerd met pedagogisch meesterschap. Als een rasechte 
pedagoog vestigt ze niet de aandacht op zichzelf, maar ver-
wijst ze telkens door naar waar het op aan komt. Naar haar 
zoon, Jezus, natuurlijk.  

Dit schooljaar volgen we Maria op haar levenspad, als ons 
voorbeeld van vertrouwen uitstralen, als vindplaats voor licht-
puntjes van vertrouwen. 

In de loop van het schooljaar treden verschillende Mariaver-
halen voor het voetlicht. Als smaakmaker en leidraad door-
heen het jaar vestigt dit startnummer de aandacht op de jon-
ge Jezus die achterbleef in Jeruzalem zonder dat zijn ouders 
het wisten. (Lc. 2, 41-52) 

Hendrik Van Moorter, psychiater, lekendominicaan en mede-
werker van Catechesehuis, schrijft in het themanummer Wat 
boeit mij in Maria? van het tijdschrift Tussendoor (mei 2020): 

Maria, 
als Jezus op zijn 12de drie dagen verdwijnt, ben je erg ongerust. 
Typisch voor een puber brengt Hij daar geen begrip voor op. Je 
blijft er rustig bij. ‘Wisten jullie dan niet dat Ik in het huis van 
mijn Vader moest zijn?’ Eigen emoties beheersen en vertrouwen 
dat elk kind zijn eigen weg vindt, is belangrijk voor alle ouders. 
En voor alle opvoeders! 
En hij besluit: Help ons vol te houden, Maria. 

Op de website lees je het hele artikel met de titel Moeder van 
een rebelse zoon. 

In het licht van vertrouwvol opvoeden vertaalt Leeftocht dat 

verhaal in deze leuze:  

ga, leer, leef, groei; ik ben er voor jou. 

Vanuit die levensregel was Maria er voor Jezus. 

Vanuit die levensregel is Jezus er voor jou en elk van ons.  

https://etymologiebank.ivdnt.org/trefwoord/geloven
https://vsko-content-api-prod.herokuapp.com/content/760f6c94-a986-4641-8d66-8a4508c32ef1/attachments/2022_03_09%20LT00%20Moeder%20van%20een%20rebelse%20zoon.pdf
https://vsko-content-api-prod.herokuapp.com/content/760f6c94-a986-4641-8d66-8a4508c32ef1/attachments/2022_03_09%20LT00%20Moeder%20van%20een%20rebelse%20zoon.pdf


Vertrouwen  

Een pedagogie van de hoop  

is een pedagogie van vertrouwen:  

zij uit zich in het vertrouwen  

dat de kinderen en jongeren die wij opvoeden,  

de toekomstige wereld zullen vernieuwen,  

kritisch en creatief,  

en vorm geven als een wereld  

waarin het goed is om te leven. 

Hand in hand, 

schouder aan schouder, 

gaan we met hen  

die wonderlijke wereld binnen,  

begeleiden we hen 

in wederkerige dialoog 

en zien we hen groeien. 

Gaandeweg laten ze onze handen los; 

eerst af en toe, daarna vaker en vaker. 

Geleidelijk aan laten we ze hun eigen weg gaan, 

maar onze handen blijven beschikbaar 

om naar te grijpen 

als ze die nodig hebben. 

Hoe zou ik  

aan mijn kleinkinderen vertellen  

wat ze op school precies leren?  

Ik probeer even:  

‘Wat ik op school heb geleerd,  

is hoe me als een vis  

in het water te voelen,  

en hoe je dat moet blijven leren,  

een heel leven lang.  

Elke dag een beetje meer.  

Om je als een vis  

in het water te voelen,  

moet je leren zwemmen.  

Dat leer je op school.  

Vandaar de schoolslag. (…)  

Voor alle duidelijkheid  

zeg ik aan mijn kleinkinderen  

dat niet elk visje even  

gemakkelijk leert zwemmen,  

maar dat elk visje het kan leren.  

Met geduld en boterhammen.  

Om dat allemaal  

in goede banen te leiden,  

zijn goede leerkrachten nodig  

die je soms streng  

maar altijd geduldig  

en lang vasthouden.  

Om je dan stilaan en ongemerkt  

los te laten.  

En je tot je eigen verwondering  

te laten zeggen  

dat je het nu  

helemaal alleen kunt.’ 

 
© Koen Geens, Wat ik ervan begrijp, Pelckmans Uitgevers 
nv, 2018.  

Als een vuurtoren  

stralen we vertrouwen uit  

Als onderwijsmensen rekenen we op elkaar 

om samen aan onze jonge mensen 

een stevig draagvlak te bieden, 

zoals de torenbouwers van Barcelona hiernaast. 

Samen met hen 

speuren we de einder af, 

opdat elk van hen 

de lichtpuntjes op het spoor komt 

die de richting aangeven 

naar voluit leven; 

opdat elk van hen 

zijn of haar vuurtoren vindt, 

die licht geeft in het duister. 


