
Draaiboek eerste communiewerking 20170512 
 

ALGEMEEN 
 

 Parochie/pastorale eenheid (PE) School Ouders 
Eindverantwoordelijke Binnen de parochie/PE is er een 

eindverantwoordelijke voor de 
eerstecommuniewerking. Deze stuurt de 
werking aan en neemt het initiatief om de 
kinderen/ouders uit te nodigen om in te 
schrijven. 
 
De pasto(o)r/ het team van de PE is de 
eindverantwoordelijke voor de liturgie in de 
parochie/PE en dus ook voor de 
eerstecommunieviering en de 
(eucharistie)vieringen bij de voorbereiding 
ervan. 
 

  

Contactpersoon   De contactpersoon van de katholieke school of de 
leermeester RKG in het officieel onderwijs 
ondersteunt* mee de eerstecommuniewerking. Hij/zij 
is binnen de school aanspreekpunt voor de 
parochie/PE (via de eindverantwoordelijke) en de 
ouders (via de contactpersoon). 

Indien er medewerking voor bepaalde 
deeltaken gevraagd wordt aan de ouders 
(werkgroep), dan wordt er een 
contactpersoon aangeduid die de 
contacten met de parochie/PE en de school 
legt. 

  * Wat deze ondersteuning concreet inhoudt of kan 
inhouden, wordt verder in dit draaiboek 
geëxpliciteerd. 
We maken hierbij een onderscheid tussen job-
gerelateerde items en elementen die kunnen 
opgenomen worden als medewerker  van de 
parochie/PE of op vrijwillige basis. Deze laatste vind 
je dan onder de  >>>.  
Katholieke basisscholen kunnen bepaalde taken 
binnen de eerstecommuniewerking opnemen als 
element in de realisatie van het schooleigen 
opvoedingsproject. 
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OP WEG NAAR DE EERSTE COMMUNIE 
 

 Parochie/pastorale eenheid School Ouders 
R.-k. godsdienst op school  De leerlingen krijgen  “goed godsdienstonderwijs” volgens 

de visie en de doelen van het geldende leerplan of 
raamplan. 

 

Geloven thuis   In sommige gezinnen ervaren kinderen dat 
leven vanuit de katholieke inspiratie voor hun 
ouders belangrijk is. 

Ingroeivieringen  De parochie/PE biedt een aantal 
ingroeivieringen aan voor de 
eerstecommunicanten en hun ouders. Voor de 
communicanten is dat een initiatie of inwijding in 
een geloofsgemeenschap waar men kan leren 
geloven en waarin men mag thuiskomen.  
De parochie/PE bereidt de kinderen en hun 
ouders catechetisch voor op de eerste 
communie door hen te laten ervaren wat 
eucharistie is en wat het betekent om een 
geloofsgemeenschap te vormen. 

De school/leerkracht/ leermeester ondersteunt het  aanbod 
van de ingroeivieringen door op vraag van de 
eindverantwoordelijke parochie/PE de kinderen met hun 
gezin expliciet uit te nodigen om eraan deel te nemen 
(‘doorgeefluik’). 
>>> 
Als medewerker binnen de parochie/PE of op vrijwillige 
basis kan de school/ leerkracht/ leermeester het vlotte 
verloop van de vieringen ondersteunen of de kinderen  
begeleiden tijdens activiteiten van de parochie zoals een 
kerkbezoek, … 
Voor katholieke scholen kan dit een element zijn in de 
realisatie van het schooleigen opvoedingsproject. 

Voor sommige ouders zijn deze ingroeivieringen 
ook een (hernieuwde) kennismaking met de 
geloofsgemeenschap. 
De werkgroep van de ouders kan het aanbod 
van de ingroeivieringen ondersteunen door de 
kinderen met hun gezin expliciet uit te nodigen 
om eraan deel te nemen, door de vieringen mee 
uit te werken, door de kinderen te begeleiden 
tijdens de activiteiten van de parochie. 

Aanleren/inoefenen van gebeden, 
gebedshoudingen en liederen  

De parochie/PE creëert kansen voor de 
kinderen om enkele belangrijke gebeden, 
gebedshoudingen en liederen te leren die het 
mogelijk maken om in te groeien in de 
participatie aan de eucharistie in de 
geloofsgemeenschap.  

De school/leerkracht/leermeester kan binnen de 
onderwijstijd gebeden (voor)bidden, gebedshoudingen 
verkennen, liederen aanleren en zingen als deze passen 
binnen het aanbod RKG volgens de visie en de doelen van 
het geldende leerplan of raamplan. De onderwijstijd moet 
aangewend worden voor de levensbeschouwelijke- 
religieuze-godsdienstige ontwikkeling van alle kinderen. 
>>> 
Als medewerker binnen de parochie/PE of op vrijwillige 
basis kan de school/leerkracht/ leermeester buiten  de  
onderwijstijd (vb. tijdens middagpauze) met de 
eerstecommunicanten belijdende liederen voor een viering 
inoefenen.  
Voor katholieke scholen kan dit een element zijn in de 
realisatie van het schooleigen opvoedingsproject. 

De ouders kunnen uitgenodigd worden om thuis 
met hun kinderen liederen te beluisteren (cd) die 
ook gebruikt worden in de vieringen. 

Volwassenencatechese  De parochie doet een aanbod met kansen tot 
geloofsverdieping voor de ouders.  

>>> 
Als medewerker binnen de parochie/PE of op vrijwillige 
basis kan de school/leerkracht/ leermeester de 
volwassenencatechese mee inhoud en vorm geven. 
Voor katholieke scholen kan dit een element zijn in de 
realisatie van het schooleigen opvoedingsproject. 

De werkgroep van de ouders ondersteunt actief 
de participatie van ouders aan de 
volwassenencatechese. 
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DE VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE 
 

 Parochie/pastorale eenheid School Ouders 
Organisatie van de eerste 
communie 

De organisatie van de 
eerstecommunieviering is in handen van de 
eindverantwoordelijke van de parochie/PE. 

>>> 
Als medewerker binnen de parochie/PE of op 
vrijwillige basis kan de school/leerkracht/leermeester 
de eerstecommunieviering ondersteunen door actief 
een taak op te nemen in de viering (lector, zang 
begeleiden, verhaal vertellen,…) of te ondersteunen 
bij de praktische zaken. 
Voor katholieke scholen kan dit een element zijn in 
de realisatie van het schooleigen opvoedingsproject. 

De ouders kunnen de 
eerstecommunieviering ondersteunen door 
actief een taak op te nemen in de viering of 
te ondersteunen bij de praktische zaken. 
 

Samenstelling van de viering  De parochie/PE is de eindverantwoordelijke 
voor de liturgie. Zij zorgen ervoor dat de 
eerstecommunieviering aansluit bij de 
ingroeivieringen en de ‘gewone’ vieringen 
in de gemeenschap. 

>>> 
Als medewerker binnen de parochie/PE of op 
vrijwillige basis kan de school/ leerkracht/leermeester 
het maken van de eerstecommunieviering 
ondersteunen (inhoud, boekjes typen/afwerken, …). 
Voor katholieke scholen kan dit een element zijn in 
de realisatie van het schooleigen opvoedingsproject. 

De ouders kunnen het maken van de 
eerstecommunieviering ondersteunen 
(inhoud, boekjes typen en afwerken, …). 
 

Aanleren/oefenen van 
gebeden en 
gebedshoudingen, liederen 

Indien de parochie/PE een ‘oefenmoment’ 
inricht, doet ze dit buiten de schooltijd: na 
de schooluren, op een woensdagnamiddag 
of tijdens het weekend. 

>>> 
Als medewerker binnen de parochie/PE of op 
vrijwillige basis kan de school/leerkracht/leermeester 
de organisatie van een oefenmoment met de 
kinderen voor de viering van de eerste communie 
ondersteunen. 
Voor katholieke scholen kan dit een element zijn in 
de realisatie van het schooleigen opvoedingsproject. 

De ouders kunnen de organisatie van een 
oefenmoment met de kinderen voor de 
viering van de eerste communie 
ondersteunen. 

Aankleding/klaarzetten van de 
kerk 

De parochie/PE is verantwoordelijk voor de 
aankleding van de kerk en het onthaal 
tijdens de vieringen. 

>>> 
Als medewerker binnen de parochie/PE of op 
vrijwillige basis kan de school/leerkracht/leermeester 
ondersteunen bij de aankleding va de kerk en het 
onthaal. 
Voor katholieke scholen kan dit een element zijn in 
de realisatie van het schooleigen opvoedingsproject. 

De ouders kunnen ondersteunen bij de 
aankleding van de kerk en het onthaal. 

 
  


