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2.   Ons opvoedingsproject 
 

 

 

 

Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons 
pedagogisch project 
Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we 
nastreven om onze kinderen op te voeden en te vormen tot echte 
mensen, die zich later kunnen handhaven in deze maatschappij. 

 

 

 

Christelijke identiteit 

 
Ook al is geloven in onze snelveranderende maatschappij niet meer 

vanzelfsprekend; toch wil onze school zich laten leiden door de boodschap 

en de persoon van Jezus Christus. Dit vormt voor ons de inspiratiebron van 

ons denken, doen en handelen. Tevens willen we respect en waardering 

opbrengen en openstaan voor de eigenheid van ieder kind. 

Deze christelijke identiteit proberen we concreet gestalte te geven via het 

godsdienstonderricht en –beleving, maar ook via alle andere klas- en/of 

schoolse activiteiten. 

Omdat geloofsopvoeding een vertrouwensrelatie tussen leerkracht en kind 

veronderstelt, huldigen wij het principe van klasleerkracht is ook 

godsdienstleerkracht. 

Zowel tijdens de godsdienstlessen als tijdens vieringen trachten we de 

christelijke waarden door te geven om kinderen op te voeden tot personen die 

solidariteit, eerbied, waarheid, dankbaarheid, vergiffenis, … belangrijk 

vinden.  

Via de projecten “Welzijnszorg” en “Broederlijk Delen” proberen we de 

kinderen bewust te maken van onze Westerse welstand en hen kritisch te 

doen nadenken over onze heersende consumptiemaatschappij. 
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Het team streeft naar een optimale vorming van de totale persoon als vrij en 

uniek wezen zodat dit wezen gaandeweg verantwoordelijkheid kan dragen 

voor zichzelf, de anderen en de natuur. 

 

 

WERKEN AAN EEN DEGELIJK EN 
SAMENHANGEND 

ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD 

 

In het katholiek onderwijs baseren wij ons op de Eindtermen van de 

basisschool en de Leerplannen van CRKLO om kennis en vaardigheden door 

te geven. 

Aan de hand van jaarplannen en eventuele weekplannen werken wij aan de 

verwezenlijking van deze leerplannen en eindtermen.  

Door middel van  teamoverleg,  conferenties, nascholing (zowel individueel 

als in groep), het verdiepen in vakliteratuur en deelname aan 

onderwijswerkplaatsen werken wij aan een eigentijds onderwijs. Dit 

onderwijs is op maat van de leerling gesneden en dit zowel naar inhoud als 

naar methode. Hierbij streven wij een eenvormigheid binnen de leermethodes 

na. 

Onze school biedt een evenwichtig aanbod van alle leergebieden aan: 

godsdienst, Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming en 

bewegingsopvoeding. Niet alleen de cognitieve aspecten (kennis) komen aan 

bod maar ook de creatieve, de muzische en de technische vaardigheden. 

Daarbij verliezen we de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind 

niet uit het oog. Alzo kunnen we naar elkaar toe groeien, door onszelf en de 

anderen beter te leren kennen en beter om te gaan met elkaars verschillen. 

Het is belangrijk dat kinderen, met het oog op verdere studies en 

werkzaamheden, leren leren. Dit kan alleen als we ze kansen geven om zo 

ruim mogelijk ervaringen op te doen en ze te stimuleren om zelf op 

ontdekking te gaan, actief bezig te zijn, initiatief te laten nemen en  
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verantwoordelijkheid te dragen. Onderwijs moet daarom zoveel mogelijk 

werkelijkheidsnabij zijn. De leerstof wordt dan ook werkelijkheidsmatig 

benaderd door leeruitstappen, het uitnodigen van gespecialiseerde mensen, 

het verantwoord gebruik van computer en internet, sportactiviteiten, zelf 

ontdekkend leren, hoekenwerk, contractwerk, … Zo zijn ze actief bezig, 

wat zeker het leerresultaat ten goede komt. 

Deze werkwijze plaatst de kinderen voor verrassingen en brengt hen tot 

verwondering en bewondering.  

 

 

Stimulerend opvoedingsklimaat 

In onze school streven wij naar een open en positieve sfeer in alle klassen en 

in gans de school, zowel bij de leerlingen als bij  de leerkrachten. Op deze 

manier proberen wij te zorgen voor een aangename leer- en leefomgeving 

waarin kinderen geprikkeld en uitgedaagd worden om zichzelf te verrijken. 

Daarom willen wij vertrekken vanuit de leefwereld van het kind en 

organiseren wij aangepaste excursies en/of projecten. Hierdoor verhogen wij 

de betrokkenheid van de kinderen. 

We trachten tevens een klimaat van geborgenheid, vertrouwen en 

aanmoediging te creëren. Dit betekent dat iedereen zich aanvaard voelt, 

ondanks fouten, gebreken en/of moeilijkheden. 

Wij trachten ons onderwijs zodanig uit te bouwen dat er rekening wordt 

gehouden met de eigenheid van ieder kind (taalachterstand, sociale en 

culturele verscheidenheid). Door gebruik te maken van verschillende werk- 

en groeperingsvormen willen we alle kinderen de nodige aandacht en hulp 

schenken. Ook zullen we, eventueel via contract- en hoekenwerk, 

differentiëren naar tempo, behoefte en interesse. De leerlingen krijgen de 

kans om zelf oplossingen te zoeken voor problemen en het aangeleerde ook 

toe te passen in nieuwe situaties. 

Ons doel dat onze school voor ogen houdt: kinderen zich laten ontplooien 

tot gelukkige personen. 
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Ontplooiing van ieder kind 
vanuit een brede zorg 

 

Als school streven we ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te 

houden en nog te verbeteren. Dit betekent voor ons: ieder kind maximale 

ontplooiingskansen geven en ieder kind trachten op te tillen naar een hoger 

ontwikkelingsniveau en het vaardig te maken voor een betere toekomst door 

het ontwikkelen van inzichten, vaardigheden en houdingen waardoor het 

kind op een meer efficiënte manier kan omgaan met zichzelf en de wereld. 

Onze school wil werken aan de ontplooiing van de kinderen door: 

 

 Zorgbreedte in de klas 

De leerlingen krijgen de kans om op eigen niveau, eigen tempo, eigen 

gewoonten en gedragingen zoveel mogelijk basiscompetenties te 

verwerven. 

Daarom opteren wij in onze school voor een heterogene 

samenstelling van de klasgroepen.  

In de eerste graad leggen we vooral de nadruk op het voorkomen 

van ernstige leermoeilijkheden door zo klein mogelijke klasgroepen 

te maken (als de organisatie het toelaat). 

Onze speciale aandacht gaat uit naar ‘kansarme kinderen’ want 

ook zij hebben recht op onze uitdrukkelijke solidariteit. Onder 

‘kansarme kinderen’ verstaan wij kinderen die niet verbaal 

vaardig zijn, niet sociaal of intelligent zijn, kinderen met een 

moeilijk karakter of met emotionele problemen, … 

 

 Zorgklas 

Kinderen, waarbij de ontwikkeling wat trager verloopt of die door 

omstandigheden een leerachterstand opgelopen hebben, worden 

individueel of in kleine groepjes, begeleid. In de zorgklas wordt 

onderwijs op maat gegeven. 
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Het spreekt voor zich dat de ‘kansarme kinderen’ hier prioritair 

zijn.  

 

 

 Overleg en samenwerking 

Om ieder kind deze maximale ontplooiingskansen te geven, 

hanteren we een eigen leerlingvolgsysteem. 

Het leerlingvolgsysteem heeft een tweeledig doel: 

1. Het opsporen van zwakke leerlingen of van leerlingen 

met leerproblemen om daarna de gepaste hulp te bieden. 

Deze hulp komt tot stand door overleg met parallel- en 

opeenvolgende klassen, directie, zorgleerkracht, CLB en 

ouders. Wij werken op vertrouwelijke basis met hen allen 

samen om de juiste informatie omtrent de ontwikkeling 

van het kind te verkrijgen. 

Te gepasten tijde zal ook externe hulp (GON-begeleider, 

logopedist, kinesist,…. ) ingeschakeld kunnen worden.  

 

2. Nagaan of in onze school op een goed peil lesgegeven 

wordt. 

 

Bij een regelmatige evaluatie en rapportering naar de ouders toe, 

worden alle facetten van het kind evenwichtig beoordeeld.   
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Werken aan de school 

als 
gemeenschap en als organisatie 

 
Onze school wil een levende gemeenschap zijn die steeds in beweging is, die 

openstaat voor vernieuwing en verbetering en waar iedereen zich goed voelt. 

Daarom streeft onze school naar een constructieve samenwerking tussen alle 

participanten (schoolbestuur, leerkrachten, leerlingen, ouders, schoolraad, 

oudervereniging, externe begeleiders, lokale (geloofs-) gemeenschap) met als 

doel de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn, van zowel de kinderen 

als de leerkrachten, te verhogen.  

Het onderhouden van de totale schoolinfrastructuur en het investeren in  

up-to-date didactisch materiaal(= zowel passend bij de leeftijd als bij de 

leefwereld van het kind) zullen een permanente zorg zijn van het 

schoolbestuur met als doel een nog betere en aangenamere leef- en 

leeromgeving te creëren.  

 

Iedere gemeenschap of organisatie, zo ook onze school, heeft nood aan 

duidelijke afspraken. Deze afspraken, maar ook alle wettelijke bepalingen 

en de schoolwerkplanning voor het lopende schooljaar, zijn vervat in onze 

schoolbrochure. Deze schoolbrochure is niet de enige manier van 

informatiedoorstroming want ook via infoavonden, oudercontacten, 

rapporten, klasagenda’s en informatiebrieven krijgen de ouders de nodige 

inlichtingen i.v.m de ontwikkeling van hun kind of i.v.m. andere 

wijzigingen of reglementeringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


