
 
 

 

Lentefeesten & Feesten Vrijzinnige Jeugd 2021-22 
 

Dinsdag 19 oktober, 19.00-21.00 uur 
 

Online sessie voor beginners en anciens 
 
 
Hoera, Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd kunnen weer zoals vroeger! 
 
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de tijd van de voorbereidingen voor de Lentefeesten en 
Feesten Vrijzinnige Jeugd weer aangebroken. Velen van jullie zijn actief betrokken met of 
geïnteresseerd in het organiseren van deze mooie overgangsfeesten. De voorbije twee jaren waren 
wat ‘apart’ door corona en de bijhorende maatregelen. Dit schooljaar ligt de weg weer open voor 
feesten zoals we ze kennen van voor corona. 
 
Vanuit het Humanistisch Verbond i.s.m. deMens.nu, RIKZ.Z en HuJo bieden we opnieuw een online 
sessie aan, deze keer met als invalshoek de LF & FVJ 2021-22. 
 
Het opzet van onze online sessie is wat gewijzigd: we voorzien een eerste deel gericht naar 
startende/beginnende organisatoren van feesten en leerkrachten NCZ, met daarna een tweede deel 
voor alle geïnteresseerden. Je kan zelf kiezen of je bij één of meerdere delen aansluit. 
 

 
 



Het eerste deel (19.00 – 19.50) is voor de enthousiaste beginners / startende leerkrachten NCZ en 
geïnteresseerde leden van de feestcomités. Na deze uitzonderlijke jaren (door corona) willen we hen 
laten kennismaken met verschillende invalshoeken van een LF & FVJ die we nu terug kunnen opnemen. 
Bijvoorbeeld: 

- Wat is eigenlijk een LF en FVJ? 
- Is er verschil tussen een LF & FVJ en een klas- of schoolfeest? 
- Waar moet ik allemaal aan denken wanneer ik een LF / FVJ organiseer? 
- De portaalsite http://www.lentefeest.be/  
- Provinciale verschillen (bv. qua IMD-voorwaarden) 
- Bij wie kan ik met mijn vragen terecht? 
- Eigen vragen en bekommernissen 

 
Het tweede deel (20.00 – 21.00) is bedoeld voor alle geïnteresseerde leerkrachten NCZ en leden van 
feestcomités. Eerst geven we jullie wat relevante info mee voor de LF & FVJ voor dit jaar, denk bv. aan 
het Groeibos van deMens.nu, het Feestdossier op nczedenleer.be, de Feestdoos van HuJo en het 
Galileo geschenk, de ouderwerking vanuit het Humanistisch Verbond. Daarna nemen we de tijd om 
het samen te hebben over jullie feesten voor dit schooljaar. 

- Hoe zien jullie zelf de LF & FVJ voor dit schooljaar? 
- Wat ga je anders doen, wat neem je mee uit de coronatijden en wat behoudt je? 
- Waar liggen eventueel nog je bezorgdheden en mogelijke onduidelijkheden? 

 
Tot slot voorzien we hierna nog vrijblijvend een halfuurtje ‘zoomcafé’ (21.00 – 21.30). 
  
 
Kies zelf of je aan beide delen wil meedoen. Stuur ook alvast je vragen door, dan kunnen we deze 
meenemen in onze voorbereiding. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, mag je ook altijd je vragen aan 
ons bezorgen. 
 
De zoomlink voor de sessie zelf zal ten laatste op maandag 18 oktober bezorgd worden aan iedereen 
die zich heeft ingeschreven. 
 
Je kan je nu al inschrijven via deze link. 
 
 
 
Met enthousiaste groeten, 
 
Het Humanistisch Verbond, deMens.nu, RIKZ.Z en HuJo 
 
 

 

http://www.lentefeest.be/
https://forms.gle/NaWSXDrGumQzU5Ud7

