
Het getuigschrift 

 

Inspiratie in de praktijk 
Pastorale steekkaart 

Lieve leerling, 
 
Ik wil graag jouw getuige zijn, 

getuigen van de grote evolutie die je doormaakte, 
getuigen dat je geleerd hebt uit je fouten, 
getuigen van je goede inborst, 
getuigen dat je inzicht en wijsheid hebt vergaard, 
getuigen van je groei in medemenselijkheid. 

 
Daarom zet ik voor jou graag op schrift: 

dat ik denk dat je klaar bent voor de volgende stap, 
dat ik vermoed dat je voor je lotgenoten heel wat kan betekenen, 
dat ik zeker ben dat je een goede menselijke basis bezit 
dat ik hoop dat je een open geest zal bewaren 
dat ik je alle goeds toewens. 

 
Een goede reis, met Gods hulp. 

Chrétien Vermachelen 

Ga met elkaar in gesprek … 
 

 Wat spreekt jou aan in deze tekst? 

 Wat is voor jou belangrijk? 

 Wat betekent deze tekening voor jou? 

 Wat kan deze tekening betekenen als we praten over samen school maken? 
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Blikverruimers 

Maak plaats voor het kind ... 
Jezus haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen:  
‘Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt 
niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’ (Mc 9, 36-37) 

 Bespreek met het hele team het belang van het getuigschrift voor het kind, de school en de 
ouders. Gebruik daarbij een inspirerende tekst bv. het Bijbelverhaal waarin Jezus kinderen 
in het midden plaatst. 

 Maak een schooleigen herinneringskaart. Gebruik daarvoor ook een zinvolle tekst. 

 Personaliseer de kaarten per kind. Voorzie een kleine boodschap en laat alle leerkrachten 
de kaarten handtekenen. 

 Plan een feestmoment met alle betrokkenen. Laat kinderen het feest organiseren. 

 Geef elk kind een herinnering mee. bv. sleutelhanger, USB-stick met foto’s, een filmpje, een 
klaslied, … 

 Laat kinderen zelf een herinneringsboekje maken waarin ze kunnen noteren wat hun 
toekomstdromen zijn en laat hen ook anderen uitnodigen om er iets in te schrijven of te 
tekenen. 

 

 Leg tijdens de bespreking de tekening van ‘hoofd, hart, handen en zijn’ op tafel als steun om 
het hele kind te bekijken. 

 Nodig een kleuterleidster uit tijdens de klassenraad waarin het getuigschrift op de agenda 
staat. 

 Zorg ervoor dat de kinderen echt gekend zijn. 

 Laat het kind zelf een CV. opstellen aan de hand van het vierveld. 

 Bespreek alle kinderen met het hele team of een afvaardiging (KS en LS) 
 

 Ontwerp een talentenkaart van het kind. 

 Gebruik tijdens de klassenraad ook de observaties uit de kleuterschool rond zelfsturing en 
zelfredzaamheid. 

 Laat het kind een eigen portfolio samenstellen. 

 Vraag aan het kind, de ouders hoe zij de toekomst zien en neem dit mee in de bespreking. 

 Ga met het team op bezoek in een secundaire school. 

 Organiseer een bevraging met als thema: Wat zal ik onthouden? Wat zal me bijblijven uit de 
basisschool. 

 

 Kinderen mogen hun getuigschrift komen ondertekenen bij de directeur en krijgen daarbij 
persoonlijke feedback. 

 Plan een kindcontact net voor de bespreking van de klassenraad. 

 Bekijk, tijdens de klassenraad, de evolutie van het kind (van 2,5 tot 12 jaar). 

 Geef een zorgverslag mee waarin de toekenning van het getuigschrift wordt toegelicht. 

 Voorzie een formulier waarin kort wordt geformuleerd wat de secundaire school moet 
weten. (bv. BaSO-fiche) 

 

 Zorg ervoor dat het getuigschrift gedragen wordt door het hele team (goede communicatie, 
aanwezigheid tijdens het plechtige moment, …) 

 Voorzie voldoende tijd om in gesprek te gaan met kinderen die het getuigschrift niet zullen 
ontvangen. Betrek ook hun ouders daarbij. Het is mogelijk om hen toch een attest te 
overhandigen. 

 Denk met het hele team na over wie er zal worden uitgenodigd voor de uitreiking. Zijn ook 
grootouders welkom? 

 Geef enkele ouders de gelegenheid om iets te zeggen over de school. 

 Bespreek met het team of er ook een plechtig moment kan komen wanneer de kinderen uit 
de derde kleuterklas de overstap naar het eerste leerjaar maken. 


