
 

 

De maand mei is al bijna 

voorbij, toch staan we nog 

even stil bij deze bijzondere 

maand... 

 

 

 

 



Waar denk je zoal aan bij de maand mei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maar wisten jullie dat de meimaand ook de 

feestmaand is voor Jean-Baptiste De La Salle? 

 

 

 

Op 15 mei was hij namelijk jarig! 

Wat weten jullie nog over hem? 

Om je wat op weg te helpen, kan je de brief van 

De La Salle hieronder lezen. 

 

 



Hallo, 

Ik ben Jean Baptiste de La Salle. Mijn naam zegt je 

waarschijnlijk niets en ik denk niet dat je me kent.  Ik leefde 

dan ook driehonderd jaar geleden. Toch heb ik iets te maken 

met jouw school. Zoek dat maar eens uit! Ik ben geboren in 

Reims, in een welgestelde familie. Mijn leven leek netjes 

gepland: ik zou priester worden en misschien wel bisschop. 

Maar het draaide anders uit. Ik was nog maar net priester 

geworden of een onverwacht bezoek gooide mijn hele leven 

overhoop. André Nyel klopte aan mijn deur, met de vraag of ik 

hem wou helpen om in Reims gratis onderwijs te organiseren 

voor jongens. Het was zijn bedoeling ervoor te zorgen dat ook 

arme kinderen naar school konden gaan. Ik ging akkoord, 

maar korte tijd later ging André weer weg uit Reims en ik 

stond er alleen voor, samen met enkele ‘meesters’ die zelf 

niet goed opgeleid waren. Om hen te helpen besloot ik met 

hen samen te wonen, als één familie. Dat schoot bij mijn 

echte familie in het verkeerde keelgat. Zij vonden het niet 

goed dat ik vreemden in mijn huis opnam. Ze werden nog 

bozer toen ik tijdens een hongersnood mijn erfenis uitdeelde 

aan de armen. Toch zette ik door. Samen met de ‘meesters’ 

zochten we uit hoe we het best aan kinderen les konden 

geven. Zo is de gemeenschap ontstaan van de ‘Broeders van 

de Christelijke Scholen’. 

Het werd een heel avontuur. Geleidelijk aan ontstonden er 

meer en meer ‘Broederscholen’. Maar er kwamen ook veel 

problemen op onze weg. Onze ideeën waren te nieuw en veel 

mensen schrokken ervan. Tegenstanders plunderden onze 

scholen of staken ze in brand. Ze sleepten me voor de rechter 

om me te laten verbieden gratis onderwijs te geven.  Al die 

tegenslagen brachten me aan het twijfelen. Maar mijn 

medebroeders deden me beseffen dat ik moest vertrouwen op 

God. Dus zijn we ermee doorgegaan. En tot op vandaag 

bestaan ze nog, de ‘Broederscholen’, in 82 landen.  Denk 

eraan, je zit op een heel bijzondere school. 

 



We zitten inderdaad op een heel bijzondere school! De La Salle 

was de stichter van onze school. Onze schoo is dus eigenlijk 

ook een ‘broederschool’. 

Maar wat betekent dat nu? 

Iedereen is welkom op onze school, want naar school gaan is 

voor ieder kind (ongeacht waar het vandaan komt, hoe het 

eruit ziet, welke taal het spreekt,…) even belangrijk! 

Op onze school telt iedereen mee! Iedereen is op zijn manier 

bijzonder! We blinken allemaal ergens in uit. Voor de ene is 

dat in rekenen, voor de andere is dat in voetbal, voor nog een 

ander is dat in zorgen voor anderen…. 

Iedere leerling van onze school is dus een sterretje en samen 

zijn wij een schitterende school! 

Schitteren jullie mee? 

 

 

 



Ik heb nog een opdrachtje voor jullie: 

Teken/knutsel een mooie ster en schrijf erop waar jij in 

uitblinkt. Je kan je ster dan meebrengen op een moment dat 

je naar school komt en je mag die aan je juf of meester 

bezorgen. 

Alle sterren die ik krijg zullen een bijzonder plaatsje krijgen 

op school! 

 

En mochten jullie graag nog eens het liedje van Jean-Baptiste 

De La Salle zingen, dan kan je klikken op de link helemaal 

bovenaan deze tekst. 

 

Veel succes! 

 

Heel veel liefs, 

Juf Sofie xxx 

 

 

 

 

 

 

 


