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ONS EIGEN
OPVOEDINGSPROJECT

Als katholieke school willen we ieder kind alle
kansen bieden tot een volledige ontplooiing!
Daarom wil onze school:
* een school zijn waar de christelijke zingeving en
beleving het hele schoolgebeuren doordringt.
- Jezus is de inspiratiebron van ons handelen.
- Wij willen ruime aandacht besteden aan de Bijbelse catechese.
We hebben de nodige leermiddelen en willen ze optimaal gebruiken.
- "Woorden wekken maar voorbeelden trekken".
Zo willen wij de kinderen oproepen tot geloofsbeleving. Daarom
benutten we de mogelijkheden tot occasionele verkondiging ook in
andere vakgebieden.
- In ons gelovig omgaan met kinderen leggen wij veel nadruk op:
dankbaarheid, vertrouwen, goedheid, dienstbaarheid,
vergevingsgezindheid, liefde, eerlijkheid, gelijkwaardigheid.
- We gaan in op wat er leeft bij kinderen. Ze kunnen bij ons terecht met
hun vragen.
- Ons optreden naar hen toe is : mild, vergevingsgezind, kansen gevend en
bemoedigend.
- Onze klasversiering geeft een gelovige sfeer weer door: het kruisbeeld,
foto's, een catechesehoekje.
- Van ouders wordt minstens verwacht dat zij loyaal zijn ten opzichte
van het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt
gebracht.

* een school zijn waar het uniek-zijn van elk kind
gerespecteerd wordt
- Het lestijdenpakket dat we aanreiken is kindvriendelijk en we
hebben aandacht voor het unieke in elk kind.
- We willen maximale ontplooiingskansen bieden aan elk kind en dit op
alle ontwikkelingsdomeinen : - verstandelijk (hoofd)
- sociaal-emotioneel (hart)
- motorisch (handen)

* een school zijn waar het kind centraal staat
-

-

We willen bijzonder veel zorg besteden aan de ‘kleinen’
(kansarmen, anderstaligen) zodat elk kind een vorming krijgt waar het
recht op heeft en die aangepast is aan zijn / haar mogelijkheden.
Elk kind mag rekenen op het nodige respect en aanvaarding, zowel van
de kinderen, als van de leerkrachten.
Van de ouders verwachten we ook het nodige respect voor alle kinderen
ongeacht hun herkomst.

* een leerschool zijn
- We streven naar uitbouw en verbetering van deskundigheid door:
° goed lesgeven als prioritair te beschouwen met ondersteuning
van degelijke handboeken, didactische materialen,
jaarplannen en een degelijk bijgehouden klasboek.
° open te staan voor vernieuwing en nascholing en de
hedendaagse didactische inzichten toe te passen
(werken aan taalvaardigheid, zorgbreedte, differentiatie, .........)
° overleg, teamwork en personeelsvergaderingen optimaal te
benutten.
° een gelovige dimensie te leggen in de profane vakken.

* een school zijn waar men respect heeft voor
mensen en dingen
- Een samenleving zoals een school heeft nood aan leefregels.
Er is in de school een uitgeschreven reglement voor kinderen,

leerkrachten en ouders.
- We willen de kinderen begeleiden in het zorg dragen, respect en
eerbied hebben voor de hun omringende wereld: de mensen, de
dieren, de natuur en de dingen.

* een school zijn die openstaat voor andere
participanten
Onze school is geen eiland.
- We hebben aandacht voor een vlotte samenwerking door duidelijke
afspraken.
- We willen aandacht en tijd besteden voor het verwezenlijken van
positief
menselijke relaties tussen alle participanten :
° het personeel
° de ouders
° de kinderen
° het schoolbestuur
° de parochie
° de schoolraad
° S.O.W., CLB
° de begeleiding en inspectie
° de gemeentelijke organisaties

* een school zijn waar sociaal voelende mensen
gevormd worden
- We willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid.
Daarom willen we ruime kansen geven aan elk kind, zowel op vlak van
godsdienst - als van waardenbeleving :
° vriendelijkheid
° beleefdheid
° verdraagzaamheid
° eerlijkheid
° vergevingsgezindheid
° behulpzaam zijn
° samen delen
° samen spelen

° meeleven betonen ( blijde en droeve momenten)
° verantwoordelijkheid
° zelfbeheersing
° non-discriminatie
- We hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van de
anderen zonder onze eigenheid prijs te geven.
- We hebben oog voor de veiligheid van de kinderen. We willen daarvoor
permanente aandacht hebben in en rondom de school en doen beroep op
deskundigen van de gemeente.
- We willen tijd maken om regelmatig te vieren en te feesten met:
° de kinderen
° het personeel
° het schoolbestuur
° de ouders
° de grootouders
° de parochie

We laten onze school nog een gezellige school zijn.

	
  

