
          

Vrije kleuterschool ’t Madeliefje 

Dagmoedstraat 9b 

9506 Schendelbeke 

054/41.68.28 

vks.madeliefje@hotmail.com 

vks.madeliefje@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisch 

project 
 

 

 

 

 

 

 

 



          

Inhoudsopgave 
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1. Wij werken aan een schooleigen Christelijke identiteit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

We willen elk kind de kans geven een ‘ster’ zijn op onze school.  

Daarom willen wij als katholieke school een pedagogisch verantwoord onderwijs en een 

kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.  

 

Onze school engageert zich om vanuit een christelijk-gelovige visie werk te maken van een degelijke begeleiding 

van opgroeiende kinderen. In onze opvoedingstaak en onderwijsopdracht, in onze organisatie en beleid, in onze 

contacten met alle schoolparticipanten vinden we daarbij inspiratie in het levensverhaal van Jezus Christus, in een 

dynamische geloofstraditie en een levende kerkgemeenschap. 

 

Vanuit deze inspiratie leeft in onze school een duidelijke christelijke visie waaraan alle schoolparticipanten 

meewerken. De evangelische boodschap vraagt van onze schoolgemeenschap oog en hart te hebben voor ieder 

kind dat ons wordt toevertrouwd. Vanuit een wederzijdse respectvolle houding wil onze school elk kind in zijn 

eigenheid aanvaarden en de nodige ruimte geven om zijn intellectuele, emotionele en sociale mogelijk-heden 

optimaal te ontwikkelen.  

 

Kansarme, zwakkere of leerbedreigde kinderen krijgen hierbij een bijzondere aandacht. De deskundigheid van 

ons schoolteam wordt vanuit deze zorg steeds vernieuwd en verbeterd. 

Dagelijks vertellen we over de wondere dingen rondom ons en verwonderen we ons over het leven van deze 

bijzondere man die Jezus Christus was.  

 

Bijbelverhalen worden toegepast, geprojecteerd op de werkelijkheid van nu.  

 

Samen met de kinderen gaan we op zoek wat de diepere waarden zijn voor deze tijd.  

Elk jaar organiseren we samen met de parochie de lichtmisviering. De kinderen worden uitgenodigd om te 

participeren aan activiteiten rond een vooraf bepaald godsdienstig thema. Alle klassen van de kleuterschool dragen 

hier hun steentje toe bij. Dit alles wordt gecoördineerd vanuit ons schoolteam. 

 

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf  

 

In deze verbondenheid ervaren we God als dragende kracht en krijgt ook de verbondenheid met de persoon van 

Jezus Christus concreet gestalte. 

 

 



          

Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en 

vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.  

 

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: 

 het unieke van ieder kind 

 de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen 

 verbondenheid en solidariteit met anderen 

 vertrouwen in het leven (hoop) 

 genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is 

 openheid, respect en zorg voor mens en natuur 

 verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren 

 vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid 

 zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties 

 

Aan alle kinderen die naar school komen, geven wij godsdienstles, ook als zij thuis die godsdienst niet belijden en 

beleven. Wij doen dit met respect voor de vrijheid van alle leerlingen. 

 

Door de godsdienstles willen wij onze leerlingen 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 fijne mensen te worden in een 

menswaardige en leefbare samenleving. Wij nemen hen mee op weg in hun levensbeschouwelijke en religieuze groei. 

Door elkaar te ontmoeten in de godsdienstles kunnen kinderen zichzelf en hun eigen geloofstraditie beter leren 

kennen. Het ontmoeten van andersgelovigen kan kinderen doen groeien in respect voor de andere mens. 

Vanuit deze visie houden we ook rekening met de feestdagen van onze leerlingen die een ander geloof belijden. 

 

Godsdienstlessen, gebedsmomenten en sacramentele vieringen zijn uitingen van het eigen karakter van de school. 

Dit gebeurt vooral op intense momenten van pijn, van lukken en mislukken, in de bijzondere zorg voor de zwakken, in 

solidariteit met de derde wereld. 

Alle personeelsleden spannen zich in om in dit opzicht een voorbeeld te zijn voor de leerlingen. Om dit op 

regelmatige basis voldoende voedingsbodem te geven start elke personeelsvergadering met een bezinningsmoment. 

Als team willen wij ook verder bouwen aan ons geloof. 

 

In elke klas is er ook een godsdienstig hoekje aanwezig waar al deze aspecten verder aan bod komen. 

 

Het dagelijks gebed en kruisteken zijn één van de grondpijlers in elke klas. Aan leerlingen en ouders vragen we 

eerbied te hebben voor het christelijk karakter van de school, net zoals de school eerbied heeft voor leerlingen 

van een andere religieuze gezindheid en met andere gebruiken. Onderling respect en wederzijdse waardering 

worden zo een verrijking voor alle betrokkenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

2. Wij werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. 

 

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede ‘ mensen. 

 

Het uniek zijn van elk kind staat voorop. 

 

Om kinderen te volgen in hun ontwikkeling hebben we een goed uitgebouwd kindvolgsysteem.  

 

 

 Hoofd 

 

 

In het kleuteronderwijs bieden wij door gerichte activiteiten voluit kansen tot het verkennen van de wereld, tot 

taalontwikkeling en tot wiskundige initiatie (= verkennen van wiskundige begrippen).  

Wij gebruiken hiervoor het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs: Nederlands, wiskunde, 

wereldoriëntatie, godsdienst, muzische opvoeding en bewegingsopvoeding.  

 

Eigen ontwikkelingswijze 

We trachten elk kind (of het nu eerder sneller leert, dan wel leermoeilijkheden heeft) op zijn eigen manier te 

benaderen om het te blijven boeien. 

 

We gebruiken daarbij een aantal werkvormen, zoals: 

 contractwerk (2e – 3e KK) 

 hoekenwerk 

 

Via contract- en hoekenwerk op het niveau van elk kind, willen wij alle leerlingen blijven boeien. Wij stimuleren 
daarmee het zelfstandig werken, een grondhouding voor het goed leren studeren! Ook willen we via deze werkvorm 
kinderen leren kiezen, leren plannen, hun sociale vaardigheden verbeteren (vb. werken per twee), hulp leren bieden 
aan hun eigen klasgenoten, … . Een goede werkhouding betekent leergierigheid,  aandacht geven, taakgerichtheid, 
leren volhouden ook als het eens moeilijk wordt, … 
 

 groepswerk 

 partnerwerk 

 

 

We gebruiken ook een aantal middelen, zoals: 

 

 computers 

De computer geeft een meerwaarde aan ons onderwijs door de mogelijkheden die hij biedt tot individuele aanpak 
van de kinderen, tot zelfstandig leren en verhoogde motivatie. Wij willen alle kinderen de mogelijkheid bieden om 
met de computer te leren werken. Dit omdat niet alle kinderen daartoe thuis de mogelijkheid hebben. 



          

 

 video/dvd 
 televisie 
 digitaal fototoestel 
 educatieve spellen 
 

Ook maken we gebruik van extra omkadering: 

 zorgjuf (juf Silvia) 

 extra lestijden SES (sociaaleconomische status) (juf Silvia) 

 

 

 

 Hart 

 

 

Doorheen alle activiteiten zet onze school zich ook ten volle in voor de ontwikkeling van leefhoudingen, zoals: 

 beleefdheid en gepaste mondigheid (assertiviteit) 

 eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef 

 dankbaarheid en tevredenheid 

 zin voor orde en zorg voor het milieu 

 respect voor jezelf en voor je medemens 

 open staan en interesse tonen voor al wat in de wereld gebeurt 

 een respectvolle houding tegenover je eigen en andermans materiaal, de omgeving, zorg voor het milieu 

 openstaan voor andere ideeën en gedachten en ze kritisch ben aderen 

 

Met evenveel inzet besteden we vanuit de methode Toeka aandacht aan sociale vaardigheden, zoals: 

 

 leren samenwerken 

 verdraagzaam zijn tegenover elkaar 

 eigen mogelijkheden en beperktheden leren kennen en er gaandeweg mee leren 

omgaan 

 waardering hebben voor prestaties van anderen, ook rekening  

houdend met hun mogelijkheden en beperktheden 

 op een fijne manier leren omgaan met elkaar; niet meedoen met  

pesterijen, de kant van de zwakste kiezen 

 ruzies met woorden leren oplossen in plaats van agressief gedrag 

 zich weerbaar leren opstellen (tegen reclame, tegen geweld en  

 pesten, …) 

 

Toeka  is de naam van een speelse vogel die in elke klas zijn nestje heeft.  Hij wil de kleuters laten stilstaan bij hun 

denken, hun gevoelens en hun gedrag op sociaal vlak. 

 

Samen met Toeka zal elke kleuter ontdekken hoe zij/hij aan een leuke sfeer kan werken in de klas en op de school.  

Die positieve sfeer is bijzonder belangrijk voor het welbevinden van de kleuters.  Alleen als de sfeer binnen een 

groep goed is en als de kleuters voldoende veiligheid en vertrouwen voelen, zullen zij kunnen “leren” op cognitief en 

op sociaal vlak. 

 

Elke maand hebben wij een thema vooropgesteld waar wij een voormiddag rond werken. Toeka heeft ook zijn 

plaatsje in de gang: daar vind je rond welk thema we gewerkt hebben en de thema’s die we nog gaan doen. 



          

 

 

 Handen 

 

 

 

We willen onze kinderen ook vaardigheden bijbrengen en zichzelf leren ervaren. 

In onze school werken we zeker rond zelf de jas aan- en uittrekken, zelf de schooltas dragen, sluitingen open en 

dichtdoen, handen wassen en afdrogen, … (= zelfredzaamheid). 

Natuurlijk leren knippen, plakken, kleien, prikken, schilderen, schrijven en kleuren (= fijne motoriek), maar ook 

bewegen met heel het lichaam, fietsen, huppelen, lopen, springen,…  

Regelmatig zijn er  bewegingsmomenten in de klas of op de speelplaats. In de turnzaal komen klimmen, klauteren, 

balvaardigheden en evenwicht oefenen vaak voor (= grove motoriek).  

 

De lichamelijke ontwikkeling komt aan bod in de turnlessen en tijdens het zwemmen (april - mei - juni)  

Het technische bewustzijn, dat bij de meeste kinderen al sluimerend aanwezig is, trachten we verder te 

ontwikkelen. Waar het op aankomt, is dat onze kinderen elementaire technische principes (stevigheid, evenwicht, …) 

begrijpen en dat ze leren om eenvoudige technische handelingen uit te voeren (verplaatsen, doen bewegen, uit 

elkaar nemen, …) 

 

De zin voor creativiteit willen we ontwikkelen: van leren kijken, luisteren en voelen, tot zelf creatief zijn. Dit kan 

in de lessen beeldopvoeding, muzisch taalgebruik, dramatisch spel, muzikale opvoeding en bewegingsexpressie die 

we met de meeste zorg geven. Graag willen we onze school hierdoor ook meer profileren als een muzische school 

doorheen al onze lessen. 

Een tentoonstelling bezoeken of een theatervoorstelling bijwonen proberen wij te promoten als een noodzakelijk 

contact met de cultuur in onze samenleving. Het beschouwen vinden we heel belangrijk. 

 

Bij muzische opvoeding staat het actief bezig zijn van onze kinderen centraal. Niet zozeer in de zin van ‘nadoen’, 

maar wel van zelf bedenken, zoeken, trachten te vinden, helemaal in iets opgaan. 

 

Wij gaan ervan uit dat ieder kind met wat het aan ervaringen heeft een voor hem nieuwe, oorspronkelijke weg kan 

vinden om zich uit te drukken.  

Dat het met andere woorden op zijn niveau creatief kan zijn. Die mogelijkheid willen wij op onze school helpen 

ontwikkelen. 

Wij vragen hen niet aan een voorgehouden product te werken, maar helpen ze mogelijkheden te ontdekken om zich 

op een oorspronkelijke manier te uiten. Zo trachten wij de scheppende kracht wakker te maken die in elk kind 

aanwezig is.  

 

 

Aanpak  

 

Onze school vindt het heel belangrijk in ieder kind het positieve te benadrukken, zodat het zelfvertrouwen en 

het gevoel van eigenwaarde kunnen groeien om later als evenwichtig mens door het leven te kunnen. Dit 

alles vindt ook een weerslag in onze evaluatie en gesprekken naar kinderen en ouders toe. 

Op verschillende andere manieren maken wij hier verder werk van: 

 klasoverschrijdende activiteiten tussen 1e, 2de en 3de kleuterklas 

 Maandelijkse Toeka-activiteiten 

 toneelvoorstellingen in het Arjaantheater 

 maandelijks bibliotheekbezoek vanaf maart 

 grootouderfeest, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, carnavalsfeest, schoolfeest … 

 spaghettifestijn, barbecue 

 sportdag (Rollebolle) 



          

 … 

 

Doorheen dit aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: 

 

 de wereld van taal en communicatie 

 de wereld van het muzische (beeldopvoeding, dramatisch spel, muzikale opvoeding, bewegingsexpressie, muzisch 

taalgebruik) 

 de wereld van de techniek 

 de wereld van het samenleven 

 de wereld van verleden en heden 

 de wereld van het goede 

 de wereld van zingeving 

 

Leerlijn  

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. We bouwen voort op wat kinderen al beheersen. We zorgen er 

ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. 

 

BC (belangstellingscentrum) of thema 

Een horizontale samenhang trachten we ook te realiseren, vertrekkende vanuit een belangstellingscentrum. 

Doorheen de dagdagelijkse activiteiten in de klas probeert elke leerkracht het gekozen thema levendig te houden. 

In de gang vind je ook steeds het thema van de week terug door prenten, voorwerpen, groepswerken van de 

kleuters, … . 

 

Verscheidenheid en gradatie  

Doorheen het schooljaar worden de thema’s zorgvuldig uitgekozen en besproken met de kinderen. Zo trachten we 

te werken aan een grote verscheidenheid in themakeuze. We zorgen er ook voor dat er doorheen de ganse 

kleuterschool een gradatie in de opbouw van elk the ma aanwezig is. 

 

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen 

beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het 

vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die 

ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

3. Wij werken aan een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke school  

Onze school wil elke dag een huis zijn waar kinderen zich thuis voelen. 

 

Daarom zoeken we naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te 

ondersteunen en te begeleiden. 

    Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het    

    leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. 

 

 

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze 

bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen  voort op wat ze al kennen en kunnen. Zo willen we dat 

kinderen zich op onze school: 

 

 emotioneel goed voelen 

 zich als persoon iets waard voelen (zelfwaardegevoel) 

 zich als persoon present stellen 

 gemotiveerd zijn 

 zich vitaal en gezond voelen 

 plezier beleven 

 tot rust komen 

 zich geborgen voelen 

 zich verbonden voelen 

 interesse hebben voor anderen 

 nieuwsgierig zijn 

 initiatief nemen 

 betrokken bezig zijn 

 speels, onbevangen en creatief omgaan met de wereld (muzisch) 

 

Om de kinderen te helpen groeien, willen we nabij zijn, ze warmte en aandacht bieden. 

 



          

Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vreemd is van macht en sterkte. We geloven 

sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van ‘harte’ les geven 

en moeten aanvoelen dat we een “hart” hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. 

 

 

 

 

 

 

Onze opvoeding wordt gedragen door: 

 

 onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind 
  We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van    

  ieder kind 

 de pedagogie van verbondenheid 

 Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, een  wederzijdse verrijking. 

 

 de pedagogie van de hoop 
We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de 

groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun 

onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. 

 

 de pedagogie van het geduld 
Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel 

geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want  dan is opvoeding onmogelijk. 

 

 

 

 

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: 

 

 model staan voor goed kleuteronderwijs 

 aansluiten bij wat de kleuters al beheersen 

 zinvolle contexten aanbieden 

 helpen en coachen 

 de uniciteit van elk kind erkennen en aanvaarden: zijn interesses, zijn achterliggende 

gevoelens, zijn ervaringen en zijn ontwikkelingsniveau 

 gevoelig zijn voor de signalen die een kind uitzendt en trachten de diepere betekenis 

ervan te achterhalen 

 verduidelijken, verklaren, duiden, verhelderen en waarderen. De signalen van de 

kinderen beantwoorden door er daadwerkelijk iets mee aan te vangen. 

 naar een overeenkomst streven tussen denken en spreken, tussen impressie en 

expressie 

 

Daarom bieden wij: 

 praktijkgericht onderwijs dat aansluit bij de hedendaagse wereld, waar ruimte is voor 

ervaringsgericht leren en aandacht voor persoonlijk werk. De school leert de kinderen 

zelfstandig werken naast het werken in groep. Hierbij werken we af en toe rond 

actuele thema’s waarin alle vakken behandeld worden en waardoor de leerinhouden een 

samenhangend geheel vormen. 



          

 evaluatie die gericht is op de vorderingen van elk kind. Daarnaast wordt ook de 

emotionele, de sociale en muzische ontwikkeling geëvalueerd. 

 een opvoedingsklimaat dat getekend wordt door respect, optimisme en geduld en 

bepaald wordt door een pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling, die meer is 

dan een zakelijke relatie. 

 een school die een thuis biedt aan de kinderen, waar ze zich geborgen mogen weten in 

een veilige schoolomgeving (verjaardagen vieren in de kleuterschool, bij verjaardag een 

attentie van de directeur, ,…), waar ze hun verhaal kunnen doen  

 het samen bespreken van een klasreglement 

 werk- en actiepunten rond sociale vaardigheden 

 gerichte differentiatie qua niveau, interesse, tempo en instructie 

 leerkrachten die proberen door hun leerkrachtenstijl de positieve ingesteldheid van 

de kinderen te bevorderen 

 bewegingstussendoortjes in de klas 

 de beertjes van Meichenbaum in de klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Winnie the Pooh om te helpen kiezen in het hoekenwerk (2e – 3e kleuterklas) 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 Stappenplan puzzelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

4. Wij werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgzame school 

We streven ernaar elk kind centraal te stellen, met zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen interesses,zijn eigen 

talenten.  

Ieder kind is beeld van God. Daarom omringen wij kinderen met brede zorg.  

We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever  

van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld  

essentieel.  

 

Onze brede zorg heeft twee dimensies: 

 

We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen.  

Ieder kind is  anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op  de 

nodige zorg.  

Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen  

op  de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door vast te stellen en te  

differentiëren. 

  

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders  

verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op 

  ‘bijzondere zorgvragen’.  

 

Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met  

ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde  

centra … Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur  

of ras zijn bij ons welkom. We proberen oog te hebben voor wat elk  

kind nodig heeft.  

 

We pogen al diegenen die onze specifieke aandacht vragen in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk 

nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de 

uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld. 

 

Kinderen kennen  

 

We willen het “zien” als iemand moeilijkheden heeft. We willen oog en oor en vooral hart hebben voor onze 

kinderen en we doen dit met tact en discretie. We hangen informatie over kinderen niet aan de grote klok. 

Deze informatie wordt enkel besproken op het MDO of tijdens onderlinge overlegmomenten tussen leerkrachten en 

directie.  

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breed evalueren - gericht rapporteren  

Het gedrag en het werk van onze kinderen willen we evalueren zodat het hen helpt en motiveert voor de toekomst.  

Om al deze doelstellingen trachten te realiseren, werken we op onze school rond volgende onderwerpen: 

 regelmatig MDO’s (= klasbespreking met het CLB) organiseren 

 het uitbouwen van contract- en hoekenwerk (rekening houdend met instructie, 

interesse, tempo of niveau)  

 het observeren van onze kleuters volgens de ontwikkelingsdomeinen en verschillende 

ontwikkelingsaspecten 

 het afnemen van kleutertesten: 

 Kobi-TV (= kleuterobservatie-instrument taalvaardigheid) 

 TOETERS (= toets voor taal- en rekenvoorwaarden, schrijfmotoriek en observatie van de werkhouding – 

3e KK) 

 KONTRABAS (= schoolrijpheidstest in februari voor de 3e KK) 

 

 het bijhouden van een goed gestructureerd leerlingvolgsysteem 

 lestijden investeren in de uitbouw van een zorgteam op school 

 het degelijk voorbereiden van oudergesprekken na een klassenraad of MDO 

 overleg van klas naar klas op het einde van het schooljaa 

 

 vanuit foutenanalyses gerichte interventies op touw zetten (preventief of remediërend) 

 kinderen kunnen van klasniveau dalen of stijgen, naargelang hun niveau 

 sterke of zwakke kinderen krijgen extra ondersteuning door af en toe in niveaugroepen te werken 

 het integreren van de computer in de klas (om meer te differentiëren) 

 

Wij voorzien ook gespreksmomenten tussen leerkrachten en ouders: 

 infoavond  eind september 

 oudercontacten december – februari (3e KK) – juni 

 

SES (Sociaaleconomische status) 

 

Dit zijn lestijden, toegekend op basis van de socio-economische status van leerlingen in het gewoon basisonderwijs 

die gevat wordt door drie kenmerken: 

 

- de thuistaal (niet Nederlands) 

- het diploma van de moeder 

- het verkrijgen van een schooltoelage 



          

5. Wij werken aan de school als gemeenschap en organisatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We erkennen iedereen als een volwaardige partner in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. 

 

We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Daarom willen wij samen met 

de ouders, de schoolraad, het medezeggingschapcollege, het schoolbestuur, het oudercomité, de directie, de 

leerkrachten, het CLB, de vrijwilligers en alle mensen die bij onze school betrokken zijn, het allerbeste voor onze 

kinderen.  

Binnen onze school bouwen wij aan : 

 een vertrouwensrelatie met elke ouder. We willen sa men en in alle openheid de opvoeding van onze kinderen 

ter harte nemen. Een goede communicatie tussen school en ouders is daarom van groot belang. Dat kan via 

oudercontacten, het heen- en weerschriftje maar ook het persoonlijk contact vóór of na de schooluren. 

 een tof klasklimaat waar de kinderen zich thuisvoelen, waar ze zich veilig en geborgen voelen, wetend dat ze 

goed opgevangen worden bij problemen op school of thuis, waar ze leren samenwerken met aandacht voor ieders 

zwakke of sterke punten, waar hun zelfvertrouwen kan groeien.  

 een goede onderlinge relatie tussen de leerkrachten die zich samen verantwoordelijk voelen voor onze 

kinderen, in een opbouwende samenwerking met het CLB. 

 een fijne en respectvolle omgang met het onderhoudspersoneel en met de vele mensen die vrijwillig een 

handje komen toesteken. 

 betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid via een actieve ouderwerking 

 een goed contact met de parochie, plaatselijke jeugdbewegingen, de lokale gemeenschap, … waar we mogen 

ervaren dat er nog heel veel mensen zijn die graag iets voor een ander doen 

 

 

 

De school vormt gemeenschap door samenwerking en overleg: 

 het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de 

school 

 onze school die gedragen, wordt door het hele team onder leiding van de directie. 

We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking 

en –verbetering. 

 

 de ouders die volwaardige partners zijn van onze school. Zij zijn als eerste 

verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een 

goede communicatie en een zo groot mogelijke 



          

 betrokkenheid van ouders bij de school. 

 de verbondenheid met de lokale geloofsgemeenschap. Zij verwijst naar de traditie 

en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt. 

 externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij  onze 

professionalisering 

 

Professionaliteit nastreven: 

Wat doen wij hiervoor? 

 veel kansen bieden tot overleg tussen leerkrachten 

 bij een collega gaan kijken 

 co-teaching: iets nieuw gezamenlijk met je collega uitproberen in je klas 

 teamgerichte nascholing volgen 

 individugerichte nascholing volgen (als vervolg van een introductiesessie met het team) 

 planmatig werken (evalueren, prioriteiten bepalen, evaluatie naar resultaat zowel bij leerlingen als bij 

leerkrachten) 

 ZORGCO = samenkomst van de zorgcoördinatoren uit onze scholengemeenschap 

 ICT = het juist leren gebruiken van de computer 

 passende materialen aankopen en gebruiken 

 het voeren van een degelijk personeelsbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


