Visie op school

Onze school verwelkomt elke leerling, wat zijn talenten, levensbeschouwing of
achtergrond ook mogen zijn.
Een schooleigen identiteit gebaseerd op christelijke waarden






Onze school is een open school waar alle kinderen ongeacht hun overtuiging of
huidskleur thuis zijn en waar gestreefd wordt naar openheid en dialoog naar
alle betrokkenen toe.
Een school, waar vanuit christelijke waarden geleerd en geleefd wordt. Een
school met aandacht voor alle leerlingen en leerkrachten. Elk kind heeft
talenten gekregen die we willen laten ontdekken, ontplooien en gebruiken.
Een plaats waar geleerd wordt op alle gebieden. We willen kinderen tot leren
brengen en hen begeleiden in hun groeiproces en menswording:
 Beleefdheid, respect, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid opbrengen
ten opzichte van zichzelf en anderen.
 Kunnen groeien in waardebesef: dankbaarheid, verwondering, vergeving
schenken en ontvangen. Geloof hebben in de toekomst en vertrouwen
hebben in zichzelf en in anderen.
 Beseffen dat alle leerlingen uniek zijn (met eigen talenten en beperkingen),
maar toch ook verbonden met elkaar (trouw zijn aan elkaar, aan gemaakte
afspraken, …).

Een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod


We investeren in de ontwikkeling van verschillende competenties die kinderen
nodig hebben om efficiënt en goed te kunnen functioneren in de wereld rondom
hen. We stimuleren :
 Hun groei als persoon naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 Hun groei in kennis, denken en doen.
 Hun groei in vaardigheden en attitudes als degelijke basis voor het verdere
leven.

Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak





Een warm school- en klasklimaat dat bijdraagt tot het welbevinden en de
betrokkenheid van alle leerlingen.
Een school waar realistische en haalbare verwachtingen worden gesteld en
rekening wordt gehouden met de individuele aanleg van elk kind.
Een school die bij het leren vertrekt vanuit betekenisvolle contexten die
aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.
Een school die zich kenmerkt door een duidelijke structuur en stiptheid waar
kinderen kunnen leren dat niet alles kan en waar de noodzakelijke regels en
afspraken gerespecteerd worden door kinderen, ouders en leerkrachten.

De ontplooiing van elk kind




We geloven in de groei van elk kind en werken een zorgbeleid uit dat inspeelt
op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Onderwijs op maat: kinderen mogen leren op eigen tempo en niveau, binnen de
mogelijkheden van het schoolsysteem.
Duidelijke afspraken en een goede communicatie dragen bij tot een goed
zorgbeleid.

De school als gemeenschap en als organisatie




Een dynamische school die midden in de maatschappij staat en daarom met de
kinderen deelneemt aan passende activiteiten op sportief, cultureel en sociaal
gebied waarbij het welbevinden centraal staat.
Een school die kinderen tot leren wil brengen vanuit een christelijke inspiratie
met steun van schoolbestuur, schoolraad, directie en schoolteam en in
samenwerking met leerlingen zelf, ouders, ouderraad, plaatselijke
(geloofs)gemeenschap en onderwijsondersteuners (o.a. CLB).

Deze visie is gebaseerd op de “Opdrachten van het Katholiek Basisonderwijs”.

