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In het traditionele systeem, waarin wij ons bevinden, wordt
de leerstof vooropgesteld. Om kwaliteit te bewaken baseren wij
ons op de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. Zij zijn de
basis van ons werken en verwerkt in de leerplannen van het
katholiek onderwijs.

verschill
topprioriteit:
van onze

In onze school hebben we echter ook oog voor de individuele
verschillen. Niet elke kind is gebaat bij dezelfde aanpak.
‘Een kind mag zichzelf zijn’ is dan ook de voornaamste pijler
school .

Wij streven er naar om elke leerling de nodige vormingskansen
en ‘zorg’ te geven en dit op de verschillende domeinen van
van zijn persoonlijkheid.
Wij proberen alle kinderen, binnen ons eigen draagvlak, op te
vangen en hen optimale ontwikkelingsperspectieven aan te
bieden. Leerlingenzorg staat hier centraal.

Kinderen brengen heel wat tijd door op school. De taak van onze
leerkrachten gaat dan ook veel verder dan alleen maar het
aanbrengen van de leerstof. Wat je aan de kinderen mee geeft
als mens en wat ze in de sociale omgang leren is voor ons even
belangrijk: aanmoediging, positieve bekrachtiging, zelfwaarde,
solidariteit, verantwoordelijkheidszin, respect, vriendschap,
samenwerking, doorzettingsvermogen, humor en hoop.
Daarom hechten wij veel belang aan sociale vaardigheden.

Deze pijlers kunnen alleen maar gedragen worden door stevige fundamenten.
De kinderen moeten voelen dat er een dynamisch team voor hen klaar staat. Onze
leerkrachten werken met z’n allen aan eenzelfde schoolvisie en steunen elkaar hierin.
Zij doen dit op basis van een Christelijke levensvisie. Levenswaarden voor gaan en door
geven is een dagdagelijkse taak.
In ons dorp willen we niet op een eiland leven. Daarom vinden wij het vanzelfsprekend om
deel te nemen aan dorpsactiviteiten zoals: de kerstmarkt,de kunstwandeling, processie en
gezinsvieringen, betrokkenheid met de jeugdbeweging, enzovoort
Tenslotte vinden we ook de ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Wij vinden het belangrijk
een grote openheid te hebben met de ouders. We streven naar een zo groot mogelijke
openheid tussen schoolteam en ouders. Wij hebben geen grote schoolpoort waar ouders hun
kind/eren moeten achter laten. Ouders kunnen hun kind begeleiden tot op onze speelplaats.
Zo hebben ouders en leerkrachten dagelijks de kans om met elkaar te communiceren. Wij
doen dit in wederzijds respect.
Daarnaast vinden wij het prettig om met u als ouders samen te werken. Op allerlei activiteiten
doen wij beroep op uw medewerking en deskundigheid: knutselen, voorlezen, samen lezen,
hoekenwerk, zwemmen, begeleiden van uitstappen, uw kennis doorgeven bij projecten,
schoolfeesten, eetdagen, enzovoort

