
 

Onze schoolvisie  

Onze schoolvisie is opgebouwd rond 4 pijlers waarop wij onze dagelijkse werking 

afstemmen :  

 Welbevinden en betrokkenheid  

 Respect  

 Toegankelijkheid 

 Gezondheid en sport 

Naast deze pijlers staan wij als schoolteam heel sterk achter volgende items 

om kwaliteitsvol onderwijs aan elke leerling te kunnen bieden:  

 Onze school is een ontmoetingsplaats waar iedereen zich goed voelt. Als schoolteam 

willen we een plek creëren waar de ontwikkelingskansen van elk kind centraal staan. 

Sleutelwoorden hierbij zijn: welbevinden, betrokkenheid, verbondenheid en 

geborgenheid. Onze school is een warme plek waar iedereen zich veilig voelt en van 

daaruit tot leren kan komen. 

 Niemand staat er alleen voor! Samen kunnen we meer dan alleen. Elkaar helpen, samen 

spelen, samen werken, samen leren, samen leven. Op een positieve manier samenwerken 

door groepswerk, hoekenwerk, klasgesprekken, meters en peters…. 

 Familiale en open school: openheid en toegankelijkheid naar de ouders toe. 

 Ouderparticipatie  

 Groene schoolomgeving  

 Competenties van de leerkrachten optimaal benutten in onze dagelijkse werking.  

 Welbevinden: zowel bij leerlingen, leerkrachten en ouders.  

 Milieuzorg op school: aandacht voor het milieu, de mobiliteit en het energieverbruik. 

 Vreemde talen op school/inzetten op talenbeleid.  

 Trachten te werken op maat van elk kind.  

 Klasdoorbrekende activiteiten.  

 Zelfsturing bij kinderen stimuleren. 

 Geen drempels: vlotte overgang tussen alle leerjaren + kleuter en lagere school.  

 Ontdekkend en explorerend leren: van daaruit start de ontwikkeling van het kind.  

 Geëngageerd, flexibel en krachtig team dat kwaliteitsvol onderwijs hoog in het vaandel 

voert. 

 Leefhouding op onze school:  

 Beleefdheid 

 Respect (voor zichzelf, anderen, de school, leerkrachten…) 

 Verdraagzaamheid 



 

Leerlingen kunnen van elkaar leren en krijgen respect voor zichzelf, elkaar en de 

wereld. We willen een leer- en leefomgeving creëren waar rust een basis vormt om tot 

ontplooiing te komen. 

 Kinderen laten groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige en creatieve jongeren. 

 Begeleiden van leerlingen op hun weg naar zelfstandigheid, rekening houdend met de 

eigenheid van ieder van hen. Als zorgbrede school creëren we optimale 

groeimogelijkheden, vertrekkend vanuit elk kind. Indien nodig worden er hulpmiddelen 

aangereikt zodat elke leerling zoveel mogelijk de beoogde doelen kan bereiken. 

 Kwaliteitsvol onderwijs waar we belang hechten aan taal, rekenen, WO, creativiteit, 

ICT, leren leren en het socio-emotionele. Hiervoor kiezen we voor gevarieerde en 

actieve werkvormen.  

 Een gezonde geest in een gezond lichaam. 

 Iedere leerling moet de kans krijgen om zijn talent te ontdekken en te ontwikkelen. 

We zorgen voor kwaliteit op alle vlakken. 

 

 

De directie en het schoolteam staan steeds klaar om onze schoolvisie te verduidelijken. 


