‘Vaar naar het diepe’
(Interactieve) bezinningen voor ieder van ons
Het is belangrijk onszelf te voeden en te ‘herbronnen’ en dit niet enkel voor
anderen te beogen. Deze bezinning nodigt uit tot stilvallen, delen en elkaar te
beluisteren om zo tot verdieping te komen.
Uitgeprobeerd op Wepsvergaderingen of overlegmomenten van Don Bosco
Vorming & Animatie hebben ze hun deugdelijkheid en haalbaarheid bewezen. We
wensen jullie evenveel energie en inspiratie toe.
“Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij
ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden boot met spreken, zei hij
tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester,
de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten
uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden
te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen
bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken.” (Lc5,3-7)
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1. Bron van inspiratie

Concrete informatie
Benodigdheden
Accommodatie
Duur
Groepsgrootte
Voorbereiding

Kopietje (zie bijlage)
Kan overal plaatsvinden, maar best in een
kring of rond een tafel
15 tot 20 minuten
Minimum twee, maximum 10
Kopie maken

Algemene informatie
 Doelstelling
Losmaken van persoonlijke visies op een laagdrempelige manier. Een
mentale opwarming.
 Beschrijving
Starten met een voorzettekst waarin de leerkracht wordt voorgesteld als
bron van inspiratie en vertrouwen. Dan een rondvraag: bij wie haal jij
inspiratie? Desgewenst doe je nog een tweede ronde bij de nabespreking:
wat heeft je getroffen in het verhaal van de anderen. Tenslotte rond je af
met een niet bedreigend rollenspelletje ivm Jezus/God als inspiratiebron (zie
bijlage).
 Aandachtspunten
 Variaties

Bron van inspiratie
In de weegschaal
Wie opvoedt,
engageert zich als hele persoon.
Met zijn kennen en kunnen,
met eigen kenmerken,
accenten en klemtonen.
Uit al wat je zegt en doet,
blijkt wat je kan,
wie je bent
en wat je belangrijk vindt.
Elke leraar is uniek.
Leerlingen onthouden je als optimistisch, loyaal, streng, boeiend,
droevig, luisterbereid, nerveus, dominant, rustig, saai, zorgzaam ...
Kom je tot een warme band met je leerlingen,
met collega’s en ouders,
dan is vertrouwen het fundament.
Vertrouwen bouw je op, levenslang:
in jezelf als persoon,
in je capaciteiten als leer-kracht,
en in God, als je gelovig bent.
Vertrouwen straal je uit en geef je door.

Rondvraag:
Bij wie haal jij als leerkracht, als mens, zelf je inspiratie?
(In een 2e fase desgewenst: Wat heeft je getroffen in de woorden
van iemand anders?)
Ter afronding van het interactief bezinnend moment een bescheiden
‘rollenspelletje’:
Een deelnemer start met de zin “Ik wil me wel…, maar moet ik dan ook …” en vult
aan.
Om beurt antwoordt een andere deelnemer (bijv. in een rechtsdraaiende kring de
linkerbuur) een reactie uit de rechterhelft. Een ronde, twee rondes, … zoals het
uitkomt.
Op het einde besluit de gespreksleider:
“God is een inspiratiebron die vaak doorklinkt in de woorden van onze
medemensen”.

Kom op
Sta op
Ga maar
Recht vooruit
Doe gerust
Doe maar
Je kunt het
Je kunt niet anders
Je moet
Je mag
Voel je vrij
Je hebt alle tijd
Ga je gang
Ga ervoor
Kom op
Kop op
Ik geloof in jou
Zegt God

