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We leven in een complexe wereld vol grote uitdagingen. Bovendien komt deze wereld via een 
stroom aan beelden in onze huiskamers binnen. Soms komt de actualiteit ook aankloppen op 
school, via een vluchteling die aansluit in de klas, via grote en kleine verhalen die kinderen zelf 
meemaken. Soms is de nieuwe situatie positief, maar vaak daagt ze ons uit en duiken er 
levensvragen op.  
 
Het nieuws kan knagen aan je basisvertrouwen. Als grote mensen niet lijken te weten wat 
goed en fout is, kan je dan nog vertrouwensvol in het leven staan? Hoe reageer je op de 
beperkingen van het leven en kan je veerkrachtig blijven geloven in de mogelijkheden die er 
altijd opnieuw ontstaan? Als je je zo verbonden voelt met mensen op deze planeet die het 
moeilijk hebben, hoe zorg je er dan voor dat je de verbondenheid met jezelf niet verliest in de 
frustratie niets te kunnen doen? Kunnen grote verhalen en symbolen je versterken om met 
deze vragen om te gaan en weerbaar te worden?  
 
Alle ontwikkelthema’s uit het ontwikkelveld RKG staan op het spel wanneer mensen zich laten 
raken door de actualiteit. In deze werkwinkel denken we samen na over de manier waarop we 
in de klas kunnen aansluiten bij de actualiteit en levensbeschouwelijke en godsdienstige 
groeikansen kunnen creëren.  
 
 
Na deze werkwinkel kunnen de deelnemers:  
 

- verbanden leggen tussen verschillende actuele gebeurtenissen en de 
ontwikkelthema’s (componenten) uit het veld RKG. 

- begeleidende levensvragen formuleren die een brug slaan tussen een gegeven uit de 
actualiteit en het leven van kinderen. 

- reflecteren over een aantal belangrijke kansen en valkuilen in het werken met actualiteit 
in de klas. 

 
 
Sarah Desiron is sinds 8 jaar docent RZL/RKG aan de Hogeschool PXL te Hasselt binnen de 
opleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs. 
 
 
Namiddag 
 
Doelgroep: kleuteronderwijs + lager onderwijs  

 
Maximum aantal deelnemers: 25 
 


