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Bijdrage van AGO 

 

Het Anglicanisme is zeker de kleinste van alle levensbeschouwingen in België en 

Vlaanderen. Het afgelopen jaar hebben we onze taken kunnen opnemen en in het 

bijzondere onze opdrachten kunnen invullen. Bij alle activiteiten rond 

levensbeschouwingen – in het bijzonder de inter-levensbeschouwelijke dialoog en 

de samenleving – hebben we ons steentje bijgedragen. We waren dan ook 

aangezocht om mee te werken aan allerlei projecten, hetzij als initiator hetzij 

door op school aanwezig te zijn als op interconfessioneel vlak.  

Tweemaal per jaar organiseert de Anglicaanse Gemeenschap studiedagen voor 

alle leerkrachten in het lager en secundair onderwijs. In het eerste semester 

leerden we meer over de Reformatie. Dit thema werd aangereikt door de 

vieringen rond de 500e verjaardag van de hervormingen van Maarten Luther. We 

bekijken hoe de Reformatie in Engeland plaatsvond en wat de rol en de leer van 

de Anglicaanse Gemeenschap als onze kerk in de hedendaagse wereld zijn.  

Het tweede ontmoetingsmoment met de leerkrachten anglicaanse godsdienst 

vond plaats in het tweede semester van het schooljaar en ging over de 

interlevensbeschouwelijke competenties (ilc). De volgende vragen kwamen aan 

bod: Hoe neem ik het initiatief om een ilc-project te starten op mijn school? Wat 

zijn de taken? Hoe geef ik elke leerkracht een plaats in het project om zijn 

levensbeschouwelijke aanzet te tonen?  

In de toekomst zoeken we meer leerkrachten om onder meer kleine opdrachten 

over te nemen en soms enkele uren op een school in te vullen. Vaak veranderen 

we van school omdat een gezin dat lessen Anglicaanse godsdienst had gekregen 

verhuist, of er een nieuwe aanvraag in een andere buurt komt. We hopen er ook 

in de toekomst zo proactief en open me te kunnen omgaan om alle opdrachten te 

kunnen invullen en om onze leerkrachten niet te ver te moeten sturen.   
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