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Onze school = een katholieke school 
De visie van onze schoolgemeenschap steunt op de “Opdrachtverklaring van het katholiek 
onderwijs in Vlaanderen”. 
 Via de leerplannen en dagelijkse geloofsmomenten maken de kinderen kennis met 

de leer en het leven van Jezus Christus, het evangelie. 
 De leerkrachten, directie en inrichtende macht laten zich inspireren door het 

katholiek geloof en leven de evangelische waarden voor. 
 Wij eerbiedigen de godsdienstige gezindheid van anderen, zonder evenwel onze 

eigenheid prijs te geven. 
We werken en denken ook mee in de geest van de Congregatie van de Zusters van Liefde 
– Heule om deze opdracht te realiseren. 
 

Onze school = kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen als 
degelijke voorbereiding op de toekomst. 
 Wij brengen kwaliteitsonderwijs door teamwerk, ondersteund door externe 

begeleiding en voortdurende nascholing. 
 De leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs 

(www.vvkbao.be) vormen het uitgangspunt van ons pedagogisch programma. Deze 
leerplannen zijn gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen door de 
Vlaamse Regering geformuleerd. 

 Wij willen alle kinderen, ongeacht hun culturele achtergrond, maximale 
ontplooiingskansen aanreiken in functie van hun leer- en leefhouding, zodat ze zich 
goed voelen op onze school (welbevinden verhogen). 

 Ons schoolteam voorziet zijn zorgvisie te verruimen door regelmatige bijscholing en 
door het verzamelen van relevante informatie van en door de verschillende actoren 
(leerkrachten, leerlingen, ouders, clb, externen zoals ocmw bv., …) via functionele 
analyses. Daaruit worden gerichte doelstellingen bepaald, desgevallend bijgestuurd, 
om uiteindelijk passende acties te ondernemen. 

 De school coördineert alle mogelijke hulpzorg; hierbij is elke titularis de eerste 
verantwoordelijke.  

http://www.vvkbao.be/
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Onze school = opvoeding tot sociaal-voelende mensen 
- Onze schoolgemeenschap besteedt veel aandacht aan het bijbrengen van 
levenswaarden: 
 eerbied voor mens en milieu, zorg voor anderen 
 aandacht voor verzorgd en beleefd taalgebruik, wellevendheid 
 verdraagzaamheid, eerlijkheid en dankbaarheid 
 doorzettingsvermogen, zelfdiscipline,… 

- We leren de kinderen een eigen mening te vormen maar ook eerbied te hebben voor de 
mening van een ander. 
- We begeleiden onze kinderen naar zelfstandigheid, zin voor verantwoordelijkheid en 
inzet voor anderen. 
- We hebben aandacht voor het gevoelsleven van de kinderen en leren hen met emoties 
omgaan. 
 

Onze school = creatief, sportief, cultureel,… 
 Onze school is een thuis waar het kind kansen krijgt zijn eigen talenten op een 

creatieve manier te ontplooien. 
 We organiseren en nemen deel aan sportieve, culturele en expressieve activiteiten 

waarbij kinderen ook mogelijkheden leren ontdekken en ontwikkelen. 
 

Onze school = een thuis voor elke betrokkene 
Onze school leeft en beweegt dankzij gelukkige leerlingen, tevreden ouders en een 
bezielend schoolteam. 

 
De hoofdbekommernis van elke betrokkene is het welzijn van elk kind en de hele 
schoolgemeenschap. 
 
Ouders mogen openheid en eerlijke informatie, maar ook discretie verwachten van de 
leerkrachten. 
De leerkrachten rekenen op het vertrouwen, de steun, discretie en een positieve houding 
van de ouders. 
 
De directie, leerkrachten en inrichtende macht onderschrijven deze visie en leven die voor. 
Van de ouders wordt er verwacht dat ze de school hierin volgen. Zo werken we samen 
aan een harmonieuze ontwikkeling van de kinderen. 
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