
  



1 Onze visie en pedagogisch project 

1.1. Ons opvoedingsproject 

 

Dit zijn onze fundamenten. Om een groot woord te gebruiken, dit is ONS OPVOEDINGSPROJECT. 

Als we samen met je kind op weg willen gaan, vinden we het belangrijk dat je achter deze missie 

staat. 

 

We werken vanuit EEN CHRISTELIJKE INSPIRATIE IN EEN KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL 

 

            De parabel van het mosterdzaadje helpt ons hierbij:  

Jezus vertelde: “Het koninkrijk van de hemel is als een mosterdzaadje. 

Dit zaadje wordt door iemand op zijn akker gezaaid. Een mosterdzaadje 

is het kleinste van alle zaden. Maar eens het volgroeid is, is het groter 

dan de struiken. Het wordt zo een echte grote boom.  

Een boom waar de vogels van de hemel hun nest in kunnen bouwen.”  Mt 13, 31-32 

 

Elk kind in onze school zien we als een zaadje, een pit waaruit iets moois kan groeien en 

bloeien.  

We gaan samen op zoek naar de talenten, die ieder kind in zich heeft en kan ontwikkelen.  

We geloven in de groeikracht van ieder kind en hopen dat wat klein aanwezig is, kan 

uitgroeien tot iets groots, iets moois en dat onze kinderen gelukkige mensen worden. 

  

 

We houden van EEN OPEN COMMUNICATIE. 

  

Als we samen op weg willen gaan, kan dat enkel als we dat doen in een geest van 

vertrouwen. 

Onze ‘Ja’ is een ‘Ja’ en geen ‘Ja maar’. 

We proberen in alles wat we doen erg duidelijk te zijn en eerlijkheid voeren we hoog in ons 

vaandel!  



 

We werken in EEN GEEST VAN RESPECT. 

  

Iedereen is anders en die eigenheid van ieder kind willen we herkennen, aanvaarden en 

waarderen. 

Respectvol omgaan met mensen, met de natuur en de wereld om ons heen doet kinderen 

groeien en leert hun rekening  te houden met anderen.  

 

 

 We vinden VERBONDENHEID erg belangrijk... 

 

...omdat we geloven in SAMEN. 

Er schuilt een ongelooflijke kracht in het samenwerken. 

Samen zijn we sterker, samen kunnen we meer.  

Door samen te werken bevorderen we de sfeer en scheppen we een gevoel van warmte, 

veiligheid maar vooral van geborgenheid 

Onze school wil een Thuis zijn. 

 

We hopen dat je net als wij, DE KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL, OPEN COMMUNICATIE, RESPECT en 

VERBONDENHEID erg belangrijk vindt en je engageert om actief hieraan mee te werken. 

 

 

1.2.  Onze visie 

 

PARTICIPATIE: Ouders als partners, leerlingen, CLB, ondersteuningsnetwerk, … 

We gaan ervan uit dat het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen verbonden is met de 

thuissituatie. Het contact met ouders is dan ook van groot belang. 



Samen met het team en de brugfiguur zorgen we voor verschillende contactmomenten. We 

proberen via peuterparticipatie, spelletjes namiddagen, (voor)leesmomenten, openklasmomenten, … 

ouders te betrekken bij het klasgebeuren. 

We vinden het ook belangrijk om de context waarin het kind opgroeit beter te leren kennen. 

Ook de leerlingen zijn een belangrijke partner, ze kunnen in hoekenwerk eigen keuzes maken die 

motiveren om te leren. In de leerlingenraad kunnen ze ideeën uitwerken om de school mee vorm te 

geven. Tijdens de kindcontacten wordt er geluisterd naar hun inbreng. Op de speelplaats krijgen de 

leerlingen van de bovenbouw de organisatie van het speelhuis in handen, de kleuters verzorgen de 

kippen en de leerlingen van de lagere school onderhouden de vierkantenmetertuintjes, … zo tonen 

we aan dat we hier zinvol leren en leven. 

Daarnaast wordt er nog actief samengewerkt met het CLB, het ondersteuningsnetwerk, ROTZ Huis 

van het Kind en de gemeente, OKO de buitenschoolse kinderopvang, de pedagogische begeleiding, … 

 

INITIATIEF tot kwaliteitsvol onderwijs 

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs en dit in een school waar verschillende 

bevolkingsgroepen leren samenleven. Als school willen we bewust werk maken van kwaliteitsvol 

onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs betekent meer dan de hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van de 

leerstof. Dit zijn uiteraard twee belangrijke componenten die we niet loslaten. 

Het eindresultaat dat elke leerling, volgens eigen mogelijkheden, op het einde van de basisschool 

haalt is uiteraard belangrijk en moet zo hoog mogelijk liggen. Het proces dat elke leerling doormaakt 

om dit eindresultaat te behalen is minstens van even groot belang. Kinderen mogen leren door vallen 

en opstaan en hun fouten zien als groeikansen. 

Het is dan ook de plicht van de school en van elke individuele leerkracht erover na te denken hoe alle 

aspecten van dit groeiproces geoptimaliseerd kunnen worden. We zorgen voor een continue 

professionalisering van het team om zo onze werking efficiënt te maken. Innovatie gaan we niet uit 

de weg. 

 

TALENTvolle kinderen in actie 

Elk kind heeft talent. Wij als school bieden een doordacht en rijk gamma aan leerstof aan. We 

creëren een betekenisvolle krachtige leeromgeving die aansluit bij de interesse van de kinderen.  Zo 

ontstaat betrokkenheid en kan het kind groeien en gedrag ontwikkelen om zijn talent ten volle te 

benutten.  En dit zowel op gebied van kennis, (sociale) vaardigheden als naar attitudes. 

‘Betrokkenheid’ verwijst naast een vlotte communicatie ook naar het plezier beleven aan exploreren, 

het voluit gaan, gemotiveerd zijn, naar een intens bezig zijn aan de grens van het eigen kunnen. 

Naast de parameter betrokkenheid heb je nog welbevinden: Als kinderen zich ‘wel in hun vel voelen’, 

durven ze zichzelf te zijn en zijn ze weerbaar. Het is naast betrokkenheid essentieel om te komen tot 

leren en ontwikkelen.  



Van in de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar worden deze parameters nauwlettend 

opgevolgd door de leerkrachten en ander personeel. Problemen worden aangepakt opdat kinderen 

optimale groeikansen krijgen om te komen tot zinvol leven en leren. Kinderen worden beluisterd, we 

maken tijd voor kindcontacten. 

Ten slotte gaan we er als school van uit dat een positief welbevinden en hoge betrokkenheid leiden 

tot het optimaal verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Door de verschillende 

aangewende didactische organisatievormen leren kinderen samen werken en leven, problemen 

oplossen, verschillen positief aanwenden en discriminatie tegen te gaan. We willen dat ze de school 

verlaten met een positief zelfbeeld en een ruime blik op de wereld, hun talenten in volle actie! 

 

 

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. In onze 

school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met 

elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar 

wat leren en leven voor jou kunnen betekenen. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je 

verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je 

kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als 

school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool 

verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat 

je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek onderwijs 

Vlaanderen.  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring

