Werken rond het opvoedingsproject
Gangmakers Don Boscocollege Hechtel

Aan de hand van een quiz over de hoofdstukken 1 (Levensschets van Don Bosco)
en 4 (opvoedingsstijl en -methode) hebben de gangmakers van Don Bosco
Hechtel hun collega’s geprikkeld om bij het opvoedingsproject stil te staan. Dit
was op die manier niet enkel een inhoudelijke, maar ook een animerende impuls.

samen
DON BOSCO
zijn plaats
geven

Hieronder vind je de quiz die door de gangmakers van Don Bosco Hechtel over vijf weken
gespreid aan het leerkrachtenkorps voorgelegd werd en waaraan de leerkrachten op
vrijwillige basis konden deelnemen. Een dertigtal leerkrachten zijn de uitdaging
aangegaan. We citeren één van de gangmakers over het verloop van de quiz: ‘In de
leraarskamer was de quiz elke week wel even het gespreksonderwerp. Mensen die elkaar
om hulp vroegen, of op een plezante wijze probeerden te spieken, of samenwerkten om
toch zeker die fles Don Boscowijn te winnen! Andere keken nauwgezet de uitslag na... Hoe
kwam het dat zij minder punten hadden? Ze hadden toch hetzelfde ingevuld? ( e.d.) In die
zin bracht deze quiz ook wat animatie...’
Na een poosje bleek er zelfs een alternatieve quiz te circuleren met een eigen prijzenpot.
Hieronder vind je achtereenvolgens de aankondiging van de quiz, het reglement en de
vragen van de vijf weken. De antwoorden hebben we (om spieken te voorkomen) niet
opgenomen. Je kan deze wel opvragen bij de gangmakers van Don Bosco Hechtel .

AANKONDIGING
Gedurende vijf weken willen de gangmakers van het opvoedingsproject je vertrouwd
maken met twee hoofdstukken uit ‘In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject.’
Zij doen dat met een gevarieerde quiz over hoofdstuk 1 – Levensschets van Don Bosco en
hoofdstuk 4 – Opvoedingsstijl en -methode. Wekelijks is er een opgave bij elk hoofdstuk.

REGLEMENT
1) De quiz staat open voor alle personeelsleden, uitgezonderd voor de gangmakers.
2) Je mag wekelijks slechts één oplossing binnenbrengen en dit voor vrijdagnamiddag
16.30 u. in de doos in of bij het leraarslokaal.
3) Per goed antwoord kun je 5 punten verdienen. Telkens wordt je totaal aangepast.
In het totaal kan je dus maximaal 50 punten verzamelen.
4) Elke week worden er uit de goede oplossingen twee winnaars getrokken. Deze
ontvangen dan een ‘Don Boscoprijs’. De winnaars worden bekend gemaakt op
dinsdag.
5) Wie het meeste punten vergaart (= eindlaureaat) ontvangt 2 filmtickets naar keuze.
6) De juiste oplossing vind je de volgende maandag op de website:
www.laatvanjehoren.be (website momenteel niet meer actief)

VRAGEN
Per week gerangschikt hieronder.
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In dialoog met DonBosco
Quiz – Week 1
Je naam: ________________________________________________
Je antwoord afgeven voor vrijdagavond 16.30u.!

1. Bij het leven van Don Bosco
Schrijf bij de hieronder opgegeven belangrijke gebeurtenissen in het leven van Don Bosco
het jaartal waarin dit plaats vond. Plaats de overeenkomende letters op de juiste plaats op
de tijdsbalk.
A. Onder Don Bosco’s stuwing wordt de congregatie ‘de zusters van Don Bosco’
opgericht.
…………
B. Don Bosco sterft, versleten als een oud kleed.
…………
C. In hetzelfde jaar dat in het woelige Europa Napoleon voorgoed wordt verslagen,
wordt in Becchi Don Bosco geboren.
…………
D. De Salesiaanse congregatie wordt opgericht nadat Don Bosco de pauselijke
goedkeuring hiervoor kreeg.
…………
E. Een oude droom van Don Bosco om missionaris te worden, krijgt gestalte als hij
een groepje jonge salesianen naar Patagonië in Argentinië kan sturen.
…………
F. Don Bosco wordt priester gewijd.

…………

׀
1800

׀
1850

׀
1900

׀
1950

2. Opvoedingsstijl en –methode
Een regenboograadsel:
Van buiten naar binnen zijn vijfletterwoorden in te vullen, zoals de omschrijvingen
aangeven. Bij een juiste oplossing ontstaat in de buitenste ring een woord dat een
belangrijke houding uitdrukt van een opvoeder?
(Tip: De vierde letter van elk woord is de eerste letter van het vijfde woord.)

1. Dierenpension
2. Vogels

3. Uit kijken naar
4. Graangewas
5. Van mezelf
6. Naar onder
7. Deel van de borst

8. Altijd
9. Bekende familienaam
10. Bijenkweker
11. Contra
12. Hemeling
13. Inspanning
14. Kaartterm
Het woord dat we zoeken: ……………………………………….
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In dialoog met DonBosco
Quiz – Week 2
Je naam: ________________________________________________
Je antwoord afgeven voor vrijdagavond 16.30u.!

1. Bij het leven van Don Bosco
We zoeken zeven woorden uit het eerste hoofdstuk van het opvoedingsproject. Hieronder
vind je een cryptische omschrijving van deze woorden. Het cijfer tussen haakjes verwijst
naar het aantal letters dat het woord telt.
Oplossing

De cryptische omschrijving
In dit stadje van filosofie en theologie dronk hij vaak enkele letters van dit koffieingrediënt. (6)
Deze geestelijke werkte als een genie om het eerste graan te zuiveren. (7)
Overtuigd studeerde hij hier nog enkele jaren met latijnse medebewoners. (7)
Schenk die kasteelvrouw maar een goede Italiaanse wijn. (8)
De vele prijzen brachten zaad in het bakje ten voordele van de aan hun lot
overgelaten jongeren. (9)
In dit latijns land vindt men vandaag geen goud. (10)
Zijn relatie met die vrouw baseerde hij niet op Scherpenheuvel of Koekelberg. (8)

2. Opvoedingsstijl en –methode
Op welke bladzijde vind je deze drie door elkaar geklutst citaten?
DAGELIJKS

MET

ALLEDAAGSE

OPVOEDERS

DINGEN

IS

GEBEUREN

EN

EEN

OPVOEDEN

BEZIG

JONGEREN

HET

TERWIJL

GEBEURT

ZIJN

1. Blz:
EEN
HOE
KUNNEN
HET
MET

HET
VOOR
BEHOEFTEN
GEREGELDE
AAN

BLIJVEN
CONFRONTATIE
VANDAAG
SCHERPT
CONCRETE

JONGEREN
VAN
NODEN
ALERT
EN

EVANGELIE
BEWUSTZIJN
OPVOEDERS
EN
MORGEN

WAT
STRATEN
GEWORDEN
BEGONNEN

VAN
WAS
WAS
NOOD

JONGE
BEWEGING
VAN
INSPELEND

IN
EEN
DE
WERELDWIJDE

2. Blz.:
TURIJN
OP
DE
MENSEN

3. Blz.:
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In dialoog met DonBosco
Quiz – Week 3
Je naam: ________________________________________________
Je antwoord afgeven voor vrijdagavond 16.30u.!

1. Bij het leven van Don Bosco
Als je het volgend woordraadsel met plaatsnamen goed oplost, vind je het woord dat
ontbreekt in de uitdrukking eronder.

1. Hij kan er jongeren in opvoeden tot ‘eerlijke burgers en goede christenen’.
2. De stad waar de eenvoudige boerenzoon zijn echte roeping vindt.
3. Hier richt hij zijn eerste missiepost op.
4. Geboorteplaats van Don Bosco.
5. De eigendom van markiezin Barolo.
6. Hier treft hij doelloos ronddolende jongeren.
7. Na zijn priesterwijding studeerde hij hier nog enkele jaren.
8. Hier draagt hij op Pasen 1846 de mis op.
9. Hij ging er naar het seminarie.
10. Ook daar bezoekt hij jongens. Men neemt het hem zelfs kwalijk.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Wij zoeken: God, die tot in zijn ………………………………………………. wordt geraakt….

2. Opvoedingsstijl en –methode
We zoeken een sleutelwoord in de salesiaanse opvoeding. Je kunt dit woord vinden door telkens
uit de volgende ontbrekende woorden een letter te pikken. De zinnen vonden we in het vierde
hoofdstuk van het pedagogisch project. Het cijfer achter de zin verwijst naar de letter die we nodig
hebben. Wij zoeken:
1. De pedagogische relatie en de ………………….. dimensie roepen elkaar op. (2)
2. De persoon van de opvoeder is op een ………………….. wijze aanwezig. (2)
3. De spiritualiteit is altijd biografisch en ………………….. (8)
4. Het is zoals de profeet …………………verwoordt. (4)
5. Jongeren hebben nood aan ……………. waar ze op adem kunnen komen. (3)
6. Als jongeren ……………………… zijn, dan hij de golfbeweging. (6).
7. Een oratorio is een ……………….. woonplaats die perspectieven opent. (4)
8. Via het begrip ………………….. dringen we door tot het hart van het
opvoedingsgebeuren.(8)
9. Een affectief of ………………….. klimaat. (3)
10. Aanwezigheid veronderstelt ook een ……………………….. interesse (4).
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In dialoog met DonBosco
Quiz – Week 4
Je naam: ________________________________________________
Je antwoord afgeven voor vrijdagavond 16.30u.!

Deze keer lijkt het een echt examen…, maar lees gerust verder in een mum van tijd kan je
antwoorden… Kijk ook op de keerzijde van dit blad.
1. Hoe staat het in het opvoedingsproject? (Omcirkel de letter met het juiste antwoord) (5)
Don Bosco was opgeleefd toen hij stierf.

a. Hij was zo uitgeput als een leraar na zeven uren les.
b. Zijn hart had alles gegeven wat het in zich had.
c. Hij was zo versleten als zijn priesterkleed.
d. Zijn zwaar vermoeide ogen vielen toe; ze hadden genoeg gezien van het leven.

Tot waar wordt God geraakt door het lot van de armen en de zwakken?
a. Tot in zijn ingewanden.
b. Tot in het diepst van zijn hart.
c. Tot in het diepst van zijn wezen.
d. Tot in zijn kleine teen.

Naar welk land buiten Italië stuurde Don Bosco zijn eerste salesianen?
a. Frankrijk
b. Mexico
c. Argentinië
d. België

Jongeren sporen volwassenen aan om niet in verstard denken te blijven hangen; ze zijn als
het ware:
a. scheidsrechtersfluitjes
b. morele detectoren
c. seismografen
d; microgolven van deze tijd

Vertrouwen is kwetsbaar. Vertrouwen is:
a. uiterst broos en snel gefnuikt.
b. als een riet, zwak in de wind.
c. als een lichtafgestelde balans.
d. uiterst gevoelig en snel beschaamd.

2. Wat hoort niet in het rijtje thuis? (Onderstreep wat niet thuis hoort…) (2)
a. Hij begint werkplaatsen voor schoenlappers, kleermakers, wevers, boekbinders en
schrijnwerkers.
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b. Binnen een assisterende stijl onderscheiden we de persoon van de opvoeder, het
klimaat waarin de opvoeding gebeurt, mogelijke sancties bij het niet nakomen van
nagestreefde normen en de structuur die de opvoeder creëert om de werkelijkheid te
ordenen.
…/…

3. Juist of fout? (Onderstreep de fout en verbeter ze in de marge…) (3)
-

Don Bosco studeerde aan het seminarie van Castelnuovo d’Asti, een
provinciestadje in Piëmonte.

-

Bij studie aan het Convict ligt de klemtoon op de opvoeding van kansarme
jongeren.

-

Don Bosco noemt zijn volgelingen salesianen naar Frans van Sales, omdat hij
geduld en zachtmoedigheid belangrijk vindt in de opvoeding.

4. Welke termen horen bij elkaar? (Plaats de juiste letter voor het cijfer…) (7)
1. De vaat doen
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jongeren hebben nood aan
Een communicatief proces
Het normbesef van de opvoeder
De authenticiteit van de opvoeder
De rol van de opvoeder
Salesiaanse spiritualiteit

A. is de zinshorizon waarmee jongeren
botsen
B. is altijd biografisch en concreet
C. pleisterplaatsen
D. assisterende stijl
E. draagt o.a. het opvoedingsgebeuren
F. is een confronterend element
G. is niet beperkt tot die van welwillende
Toeschouwer
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In dialoog met DonBosco
Quiz – Week 5
Je naam: ________________________________________________
Je antwoord afgeven voor vrijdagavond 28 mei 16.30u.!

Dit is de laatste opgave: een kruiswoordraadsel! Net iets voor het verlengde weekend! Je
hebt trouwens tijd tot vrijdag 28 mei om de juiste oplossing af te geven.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2

13

9

3
4
5

5

4

8

6

6
7
8

1

11

9
10

10

11
12
13

7

14

2

15
16

12

17
18

3

14

19
20
21

8

Horizontaal
1
2

doodmoe – ultraviolet – lichaamsdeel – deze openingen dienen bij vissen voor de zuurstofopname
het Italiaanse amorevoleza geeft dit kenmerk van opvoeding in het spoor van Don Bosco beter weer muziekteken
3 zo noemt Peter zichzelf wel eens – Vlaanderen (afk.)
4 in andere opvoedingsomgevingen heet dit vaak ‘toezicht’ of zelfs ‘bewaking’ – expert in zijn domein
5 reeds – kas – Nederlands Ecologisch Revival - pek
6 dwarsmast – Ternatse Regionale Omroep – het inschatten van de waarde van iets of iemand - pakte
7 overdreven – voorbij – reeds – meisjesnaam die net niet afgeraakt is – Franse afkorting voor stripverhaal
8 basis-ideeën-levering – plus
9 Noord-Europees – haalt (kracht) – versie, ander begrip
10 loopvogel – gezinshoofd, (soms) lichtelijk heerszuchtig en dominant, zich terdege bewust van zijn positie
(2 woorden)
11 niet erg bij de zaak – ex juri 12 meisjesnaam – tussenwerpsel – uitloper van gebied in water
13 ordent de werkelijkheid en geeft haar vorm; normbesef en waardenkader kan je zonder haar niet
doorgeven – vogelproduct – onvoorziene omstandigheden
14 landbouwwerktuig – heeft afgedaan – onvoorbedacht
15 stug, zeer weinig flexibel – hondenverblijf
16 gegeven woord, ook titel van Amsterdamse krant – goede gesteltenis van lijf en leden
17 Niet digitaal, eigenlijk – Groet aan de rector, naar analogie met Groet aan de lezer (Lat.) –
Eucharistische Omroep – bibbert van kou of emotie
18 Indianenstam, maar niet uit Patagonië – alomtegenwoordig kenmerk van de opvoedingsstijl volgens
Don Bosco
19 2 klinkers in alfabetische volgorde – van een populaire muzieknacht – meisjesnaam, afgeleid van het
Hebreeuws voor antilope – Europese muntunie
20 bij de pinken – merk van roomijs – onbepaald lidwoord – en dergelijke
21 in de wiskunde heten ze vaak X en Y - opbergding, bv. voor boeken – manier waarop men iets bekijkt

Verticaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

dat worden woorden – goedmoedig stel trekdieren van voor de nieuwe spelling – anonieme alcoholisten
kropgewas – meisjesnaam die 'de vastberadene' betekent - je krijgt slaaan en je moet het omvormen tot
iets dat met het 3de woord van 3 verticaal te maken heeft.
dit zegt het jonge volkje als ze merken dat ze iets over het hoofd gezien hebben – te gek – lichaamsdeel
betrokken bij uitscheiding van voedselreststoffen - dit zegt de leraar geschiedenis als hij de gewelfvakken
tussen twee gordelbogen in het middenschip van een kerk bedoelt
wat een oase is voor de vermoeide woestijnreiziger, of wat het emotioneel gunstige klimaat kan zijn voor
de jongere – favoriet roomijsmerk voor kruiswoordraadselbouwers – her- (Fr.)
rivier in Duitsland, de grootste die in dat land begint en eindigt (in de Noordzee) – Oost Unie – Natural
History Resources – Oude vorm van de voornaam Frans – Technische Natuurwetenschappen
bolgewas – zetelt hoog boven de rest – plaats waar water gelegenheid tot wegvloeien heeft
struik waarvan de bessen de basis voor een hoestsiroopje kunnen worden – met dank – verwekker –
overrijp
ontkenning – als je een tijdje afwezig bent geweest, is dat wellicht je positie t.o.v. de leerstof of de rest
van de klas – populaire frisdrank
superlatief (goed) – behorend tot – plaats in Wallonië – heerlijke geuren
United Nations – indien – en (Lat.) – kort berichtje
wat alleen in de gedachte bestaat - steekwapen dat de goede volgorde een beetje kwijt is
–
landbouwwerktuig – vroege levensvorm
Koninklijke Harmonie – functionaris voor de gegevensbescherming – vallen als neerslagkristallen uit de
hemel
equator – lokaal onderhandelingsplatform – ster die ons dagelijks verwarmt – naamloze vennootschap
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14 onprettig fris – nog behoorlijk actieve vulkaan op Sicilië – mijn (vr. Lat.) – Familienaam van een
beroemde Yoko – intelligentieleeftijd
15 hetzelfde – wiskundeleraars zetten ze op schoolborden, maar ze kunnen ook het kader vormen
waarbinnen we denken en doen – uittreksel of kopie uit het doopboek is het doop…
16 paardenslee – ijl – aanwijzend voornaamwoord – niet erg goed in meewerken is tegen-…
17 muzieknoot – apenstaartje – bekijkt - succesnummer
18 6de + 7de dag – ezelsgeluid – Franse meisjesnaam, wordt wel in verband gebracht met een fabuleuze
lotsbestemming
19 maat die op een mens van vingertop tot sleutelbeen kan gemeten worden – en andere – polderdorp in
Flevoland – religieuze vrouw - element
20 enkel te volgen door mensen die denken dat ze er nog niet alles van kennen en kunnen - nogal
kwetsbaar bewustzijn van het zelf – vierletterwoord, door jongeren wel eens gebezigd om hun ongenoegen
uit te drukken

het geheime woord :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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