
Ons opvoedingsproject
Onze school is een katholieke onderwijs- en opvoedingsgemeenschap.
In dit opvoedingsproject willen wij duidelijk onze nagestreefde doelstellingen
omschrijven.

De kinderen staan centraal
Kinderen mogen zich goed voelen op onze school. Daarom zijn wij bekommerd
om het ‘welbevinden’ van ieder kind. Zo kan het zich ontplooien volgens zijn
eigen mogelijkheden. Wij willen het helpen die te ontdekken. Wij willen het ook
helpen om te leren leven met zijn beperktheden en grenzen. Daarom vinden wij
het belangrijk dat de verschillende ontwikkelingsdomeinen en leergebieden
voldoende aandacht krijgen. Doorheen alle vakken streven wij ernaar zoveel
mogelijk te laten ervaren, beleven en ontdekken.

Ouders kunnen partners zijn
Wij willen ons daarvoor inzetten samen met de ouders en
verantwoordelijke opvoeders. Samen willen wij alleen maar het beste voor
onze kinderen. Elk hebben we onze eigen verantwoordelijkheid.
Communicatie is noodzakelijk. Daarom geven wij ouders kansen tot
ontmoeting langs ouderavonden, oudercontacten, persoonlijke
gesprekken, oudervereniging, participatieraad. Wij willen ouders duidelijk
informeren over doelen en werking van onze school. Wij willen in alle
eerlijkheid met hen spreken over de evolutie van hun kinderen.
Wij zijn die ouders dankbaar die samen met ons naar middelen zoeken om onze
school te dragen. Dankzij de inbreng van ouders kunnen wij zoveel meer
verwezenlijken.

Een team van leerkrachten draagt de school
Omdat onze opdracht veelomvattend is, zijn wij er ons van bewust dat inzet en
vorming blijvend nodig zijn. Wij vormen samen een team dat bestaat uit
verscheidenheid aan capaciteiten en interesse. Wij doen ons best mekaar daarin
te bevestigen en aan te moedigen. Onze positieve ingesteldheid tegenover onze
opdracht weerspiegelt zich op de ganse schoolwerking. Samenwerken vinden wij
heel belangrijk, vooral onderling, maar ook tussen school en ouders, tussen
school en parochie, tussen school en dorpsgemeenschap.

De school vormt een gemeenschap
Ieder kind in onze school willen wij evenveel kansen bieden. Met een ‘brede zorg’
voor wie het moeilijk heeft, willen wij door individuele hulp en sterkere
begeleiding, meer mogelijkheden geven.
Ook streven wij ernaar financiële en materiële drempels zo laag mogelijk te
houden. Wij vragen een minimum aan benodigdheden. Wij leren zorg te dragen



voor het eigen gerief en dat van anderen.

Wij trachten begrip op te brengen voor de soms ongunstige
situaties waarin een kind zich kan bevinden.
Werken rond verdraagzaamheid vinden wij belangrijk. Wij leven onze kinderen
voor door met respect te spreken over ieder die anders is. Wij willen hen bewust
maken van de rijkdom die van andere culturen uitgaat. Vanuit onze christelijke
overtuiging, trouw aan ons geloof in God en in het evangelie, respecteren wij
iedere medemens.

Onze school is een katholieke school
Aan alle kinderen die naar onze school komen geven wij godsdienstonderricht.
Wij vinden het belangrijk dat zij de christelijke godsdienst leren kennen, ook als
zij die godsdienst thuis niet beleven. Wij doen dit met respect voor de vrijheid
van alle kinderen. Omdat deze godsdienst de basis is van ons opvoedingsproject,
vragen wij van iedereen respect en loyaliteit. Door het godsdienstonderricht
willen wij onze kinderen stimuleren om te leren nadenken over de zin van hun
leven en over hun opdracht in de wereld en de samenleving. Zo willen wij hen
helpen om verantwoordelijke mensen te worden in een menswaardige en
leefbare samenleving.

Non-discriminatie
De Vlaamse samenleving is multicultureel geworden, dat is onomkeerbaar.
Voor onze kinderen is het goed dat dit merkbaar is op school. Een eenzijdige
opvoeding leidt later tot onbegrip en spanningen. Het is overbodig te vertellen
wat daar de consequenties van zijn.
Dat betekent dat uw kind, ongeacht nationaliteit, godsdienst, in onze school
welkom is (mits het zich houden aan de reglementaire bepalingen en zonder
onze eigenheid als katholieke school te verliezen).
Het multicultureel onderwijs biedt alle kansen wat betreft de kwaliteit, het is
levensgericht en schept kansen voor later. Ook de ouders kunnen meewerken om
tot een evenwichtige spreiding te komen. Onze school staat achter het
non-discriminatiebeleid in het onderwijs.


