DOOPSEL NAAR AANLEIDING VAN DE EERSTE COMMUNIE
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Enkele vaststellingen
Er zijn steeds meer kinderen (ook in het vrij onderwijs) die niet hun eerste
communie doen.
Ook het aantal kinderen dat nog niet gedoopt is neemt toe.
Ouders wachten soms (lang) om zelf stappen te zetten.
Hoe kunnen scholen daarop inspelen?
Bij de inschrijving van een kind in het eerste leerjaar, mag men niet meer
vragen of het kind gedoopt is of niet (wet op de privacy). Wel kan gevraagd
worden of het kind zijn eerste communie wenst te doen. Indien het antwoord
‘ja’ is, kan men wel vragen of het gedoopt is (voorwaarde voor eerste
communie).
Het is goed dat die vragen systematisch gesteld worden bij elke inschrijving,
gezien bovenstaande vaststellingen.
Wanneer ouders hun wens te kennen geven dat hun kind zou gedoopt
worden, kunnen ouders en/of school contact nemen met de verantwoordelijke
van de parochie of eventueel een priester uit de kennissenkring van de
familie. In scholen voor buitengewoon onderwijs spreekt men liefst een
priester aan die vertrouwd is met de school.
In elk geval – ook als het niet de parochiepriester is die het doopsel zal
toedienen – moet er contact genomen worden met de parochie waar (het
gezin van) het kind woont. Immers in die parochie zal het doopsel moeten
ingeschreven worden in het doopregister.
Bij voorkeur is het doopsel zelf een gezamenlijke viering van de familie en de
klasgenootjes van de dopeling.
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Moet er een aparte (parochie)catechese komen voor kinderen die
zich laten dopen naar aanleiding van de eerste communie?
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De catechese gebeurt eigenlijk reeds in de lessen godsdienst. Kinderen
krijgen het hele jaar per week 3 lestijden godsdienst (2 lestijden in het
officieel onderwijs). Ze leren er Jezus kennen en worden gevoelig gemaakt
voor rituelen en gebedsmomenten. Het is wenselijk de catechetische waarde
van de godsdienstlessen in de school te waarderen.
Leerkrachten kunnen in de eerste maanden van het 1ste leerjaar tijdens de
godsdienstlessen ook stil staan bij het doopsel in de onderwerpen ‘Mag ik zijn
wie ik ben?’ en ‘Geboorte en groei’. Dan zullen zij ook ondervinden of er
kinderen in de klas zitten die niet gedoopt zijn. Men kan daarover in gesprek
gaan met de kinderen én ook met de ouders in functie van het doopsel van
een bepaald kind van de klas. Het doopsel moet dus niet enkel in het
onderwerp ‘Water’ aan bod komen.
Leerkrachten 1ste leerjaar kunnen reeds bij het begin van het schooljaar
liederen en gebeden aanleren die later kunnen gebruikt worden in vieringen
van doopsel en eerste communie. Dat moet zelfs niet als dusdanig
aangekondigd worden, zodat de kinderen niet te vroeg gespannen zitten op
hun feest.
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