SYMPOSIUM OVER
LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING OP SCHOOL
met boekvoorstelling Inclusieve godsdienstpedagogiek (Bert Roebben)

Bert Roebben en Uitgeverij Acco nodigen je uit voor een symposium over
levensbeschouwelijke vorming op school op woensdag 16 september 2015 van 14u tot 17u.
Levensvragen leiden een rusteloos bestaan in de mind set van vele tijd-

In Inclusieve godsdienstpedagogiek vat Bert Roebben levensbeschouwelijke

genoten. De pluraliteit van antwoorden die voorhanden zijn, maakt het

vorming op school (in Vlaanderen en Nederland) inclusief op: elke leerling

er voor vele kinderen, jongeren en jongvolwassenen niet makkelijker op.

heeft recht op dit vak, opgevat als ‘ontmoetingsleren’.

Zij hebben recht op solide en eerlijke inzichten, aansluitend bij hun eigen
levensbeschouwelijke zoektocht.

PROGRAMMA

PRAKTISCH

Welkom

Wanneer?

Boekvoorstelling

Woensdag 16 september 2015, van 14u tot 17u

Bert Roebben (Technische Universität Dortmund)
Reflecties
Toke Elshof (Universiteit van Tilburg) - Naïma Lafrarchi (KU Leuven) Patrick Loobuyck (UAntwerpen) - Siebren Miedema (VU Amsterdam)

Waar?
Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149, 2020 Wilrijk (België)

Panelgesprek

Routebeschrijving?

Toke Elshof (Universiteit van Tilburg) - Naïma Lafrarchi (KU Leuven)

Zie volgende bladzijde.

Patrick Loobuyck (UAntwerpen) - Sarah Michielsen (KDG) Siebren Miedema (VU Amsterdam) - Jochem Quartel (Veenlanden

Inschrijven?

College Mijdrecht) - Bert Roebben (Technische Universität Dortmund)

De inschrijvingsprijs voor dit symposium bedraagt 55 euro, inclusief

Moderator

het boek Inclusieve godsdienstpedagogiek (t.w.v. 26 euro).

Taco Visser (Verus)
Receptie

Inschrijven is verplicht en kan via www.acco.be/
symposiuminclusievegodsdienstpedagogiek
Uiterste inschrijfdatum is 7 september 2015.
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ROUTEBESCHRIJVING
Met openbaar vervoer

Met de wagen

Vanuit het station Antwerpen-Centraal neem je bus 21 in de

Vanuit richting Hasselt en Turnhout (E313-E314)

richting van het Universitair Ziekenhuis (om de 15 minuten). De rit

Op het einde van de E313/314 volg je de richting Gent. Neem

duurt ongeveer 25 minuten en de bus heeft een halte aan het TPC

afslag 5 Antwerpen Zuid naar A12 richting Boom-Wilrijk. Volg de

(Wilrijk Beukenlaan).

borden Wilrijk tot aan de eerste verkeerslichten. Sla linksaf en volg
de Gerard Legrellelaan en de Beukenlaan.

Vanuit het station Antwerpen-Berchem kan je eveneens (om de
15 minuten) bus 21 richting Universitair Ziekenhuis nemen. De rit

Vanuit richting Breda (A1-E19)

duurt ongeveer 20 minuten.

Op het einde van de A1/E19 volg je de richting Gent. Neem afslag
5 Antwerpen Zuid, naar A12 richting Boom-Wilrijk. Volg de borden
Wilrijk tot aan de eerste verkeerslichten. Sla linksaf en volg de
Gerard Legrellelaan en de Beukenlaan.
Vanuit richting Gent (E17)
Op het einde van de E17 en na de Kennedytunnel neem afslag 5
Berchem. Aan de eerste verkeerslichten sla je rechtsaf en volg je de
Gerard Legrellelaan en de Beukenlaan.
Vanuit richting Brussel-Boom (via A12)
Op het einde van de A12, voor het viaduct en voor de
Bevrijdingstunnel neem je de zijrijbaan van de Boomsesteenweg
via afrit Hoboken, Mortsel, Wilrijk. Je draait rechts af aan de derde
verkeerslichten en aan de tweede verkeerslichten ga je links. Zo
kom je op de Groenenborgerlaan die je rechts volgt. Het Pastoraal
Centrum is gelegen aan de linkerzijde voorbij de eerste lichten.
Vanuit richting Brussel-Mechelen (via A1-E19)
Op het einde van de E19 en voor de Craeybeckxtunnel neem je
afrit 6, Hoboken, Wilrijk, Mortsel. Als je de afrit hebt genomen, blijf je
links richting Antwerpen-Hoboken-Wilrijk Centrum aanhouden en
draai je aan de derde verkeerslichten rechts af richting MiddelheimOosterveld. Zo kom je op de Groenenborgerlaan die je rechts
volgt. Het Pastoraal Centrum is gelegen aan de linkerzijde voorbij
de eerste lichten.
Er is parkeermogelijkheid aan het TPC.

