
1 ONZE VISIE:   BUITENGEWOON OMGAAN MET HET TALENT VAN ELK KIND! 

Wij willen kinderen helpen waar het voor hen moeilijk loopt, maar wij willen de 

dingen die ze goed kunnen in de verf zetten! Op die manier groeit hun 
zelfvertrouwen, krijgen de kinderen een positief zelfbeeld en groeit het 
welbevinden! 

Wij willen een warm, positief klimaat creëren waar kinderen gestimuleerd 
worden om te leren: met het hart, het hoofd en met de handen! 

Het kind staat centraal. We hebben oog voor hun specifieke 
onderwijsbehoeften, maar ook voor de ondersteuningsbehoeften van de 
ouders en de leerkrachten. De zorg is breed waar het kan en verhoogd waar 

het moet.  
 

We willen constructief samenwerken met ouders en iedereen die met het kind 
werkt.  

Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Het is onze taak om de kinderen van 

vandaag voor te bereiden op de wereld van morgen.  

Door ons gezondheidsbeleid willen we de kinderen aanmoedigen om voldoende 

te bewegen en een evenwichtige voeding te gebruiken. Via sport, zwemmen en 
lichamelijke opvoeding stimuleren wij het kind om grenzen te verleggen. Een 

gezonde geest in een gezond lichaam.  

Wij willen de kinderen laten kennis maken met de media. Wij willen hen de 
voordelen leren kennen, maar we willen ze tevens wapenen voor de gevaren 

die de media met zich meebrengt.  

We willen onze leerlingen laten proeven van wat cultuur brengt. We willen hen 

ook leren om op zich “muzisch” te uiten.  

Wij hebben respect voor de diversiteit van onze kinderen. “Iedereen anders “ 
is de basisgedachte om te leren omgaan met verschillen.  

We zijn een katholieke school en proberen dagelijks aandacht te hebben voor 
waarden zoals dankbaarheid, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, 

vriendschap, eerbied en liefde.  

We zijn blij ook kinderen van andere geloofsgemeenschappen te mogen 
verwelkomen. Als katholieke school verwachten we dat ook zij deelnemen aan 

vieringen en catecheselessen. We stimuleren wederzijds respect en openheid 
rond ieders geloofsbeleving. 


