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Onderwijs
Het PEGO wil kinderen en jongeren helpen in
hun groei naar volwassenheid en bij hun
ontwikkeling als persoon.
Ons doel is dat ze antwoorden vinden op
vragen die hen bezighouden om op die manier
goed te functioneren in de maatschappij.

Hoe wij denken
Als protestants-evangelische christenen zien
we de bijbel als leidraad voor heel ons leven.
Onze leerlingen krijgen daarom een goede
basis aan bijbelkennis mee. Op deze manier
leren we hen om zelf positief- kritisch in het
leven te staan.
Jongeren worden aangesproken en geboeid
door Gods woord. Zo leren ze dat de bijbel
hen aanmoedigt om een persoonlijke
geloofskeuze te maken voor God en Jezus
Christus. Ze kunnen daarbij openheid, eerbied
en liefde voor God ontwikkelen.

Uw kind centraal
Zoals de bijbel, benadert ook het protestants
godsdienstonderwijs ieder kind (ook) als
totaliteit. Kennis en inzicht groeien uit tot een
levende ervaring. Zowel cognitieve (denken),
emotionele (gevoelens) als motorische
(beweging,allerlei vormen van expressie)
vaardigheden worden hierbij gebruikt en
ontwikkeld. We sluiten zoveel mogelijk aan bij
de leefwereld van het kind. Alle lessen worden
dan ook pedagogisch-didactisch verantwoord
en
uitgewerkt.
Meer
info:
http://www.pegosite.be/
De leerkrachten staan in de meestal kleine
klasgroepen dicht bij de leerlingen en hun
leefwereld. Ze reiken bouwstenen aan die
een stevige basis kunnen vormen voor de
christelijke levensbeschouwing van uw kind.

Gods Woord
Zoals eerder vermeld wordt, is de bijbel de
leidraad voor ons leven. In ons onderwijs krijgt
dit vorm op volgende punten:
- Geloof en kerk
-

Wij geloven in de Bijbel als het Woord.
Gelovigen hebben een persoonlijke
relatie met God en willen het voorbeeld
van Jezus volgen. Zij ontmoeten mekaar
in de gemeenschap van gelovigen, de
kerk.

-

Mens, schepping en maatschappij
Elk mens is uniek, waardevol en bedoeld
om een levende relatie te hebben met
God en met anderen. We hebben de
opdracht om zorg te dragen voor elkaar
en voor alles wat God gemaakt heeft.
Vanuit deze houding tegenover God,
mens en schepping willen we de
kinderen opvoeden tot positieve jonge
mensen met een waardevolle inbreng in
de samenleving.
Op die manier willen wij het verschil
uitmaken!

Onze lessen
Alle leerlingen zijn welkom in onze lessen.
Binnen
het
protestantisme
worden
verschillende accenten gelegd, waardoor er
meerdere stromingen ontstaan. Er wordt zo
veel
mogelijk
aangesloten
bij
de
geloofsopvoeding die de kinderen van thuis
meekrijgen. Respect voor elkaar en voor
anderen met een andere geloofsovertuiging
wordt hen eveneens bijgebracht. Om dit te
bereiken werken we regelmatig samen met
andere levensbeschouwelijke vakken. Meer
info hierover kan u vinden op deze website:
www.everyoneweb.com/nascholinglbv
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-

