Basisonderwijs - Veelgestelde vragen

• Wat heeft de bisschop te maken met katholiek onderwijs?
De bisschop draagt zorg voor het katholiek onderwijs in zijn bisdom. In deze hoedanigheid wil de
bisschop met betrekking tot de katholieke identiteit een samenwerkingspartner zijn voor het
onderwijsveld.
• Wat is een bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs?
De bisschop delegeert zijn zorg en verantwoordelijkheid voor het katholiek onderwijs in zijn bisdom
aan de bisschoppelijk gedelegeerde, waarbij de bisschop de eindverantwoordelijkheid behoudt. De
gedelegeerde onderhoudt namens de bisschop de contacten met het onderwijsveld.
• Is het mogelijk om met een gedelegeerde voor het katholiek onderwijs te spreken?
De bisschoppelijk gedelegeerden stellen contact met vertegenwoordiging van ouders, scholen en
onderwijsstichtingen zeer op prijs. Voor een afspraak kunt u altijd contact met het bisdom
opnemen.
• Ik ben katholiek en wil graag dat mijn kind naar een katholieke school gaat. Hoe weet ik wat een
katholieke school is?
De identiteit van een basisschool kunt u navragen bij de school zelf, nalezen in hun schoolgids of
opzoeken op hun website. Hoe er invulling wordt gegeven aan de katholieke identiteit zal per
school verschillend zijn en wij adviseren u daarvoor in gesprek te gaan met de schooldirectie.
• Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de invulling van de katholieke identiteit op de school
waar mijn kinderen heengaan?
Wij raden u aan om hierover in gesprek te gaan met de directie van de school waar uw kinderen
heen gaan. Wij willen u hierbij ondersteunen wanneer u dit wenst. Hiervoor kunt u contact
opnemen met onderwijs@bisdomdenbosch.nl
• Onze school wil graag met een parochie in contact komen. Is dit mogelijk?
Als bisdom stimuleren wij dat school en parochie elkaar ontmoeten en samenwerken waar mogelijk
is. Mocht u niet weten hoe u het beste contact op kunt nemen met de (nieuwe) parochie in uw
buurt, dan kunt contact opnemen met de bisschoppelijk gedelegeerde.
• Hoe kunnen wij katholieke identiteit van onze school versterken?
De katholieke identiteit op een basisschool kan op verschillende manieren versterkt worden. Wij
raden u in eerste instantie aan om te kijken naar de vier profileringsgebieden, zoals deze genoemd
worden in het document bezield en zelfbewust (LINK): gemeenschap vormen, leren, vieren en
dienen. Door hier concreet mee aan de slag te gaan en deze gebieden inhoud te geven op uw
school kunt u de katholieke identiteit versterken. Voor meer informatie of verdere hulp hierbij kunt
u contact opnemen met onderwijs@bisdomdenbosch.nl
• Mijn kinderen zitten op een openbare school. Wat kan ik doen zodat zij godsdienstig
vormingsonderwijs krijgen?
Het godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen wordt gecoördineerd door het
dienstencentrum GVO en HVO. Op de website van dit dienstencentrum kunt u hierover meer
lezen

