‘Waar talenten groeien’

Wij willen kinderen vormen,
vaardigheden aanleren en kennis
laten verwerven. Kinderen staan
centraal in onze school en ze
krijgen de kans om op hun eigen
ritme dingen te leren die ze later
in de maatschappij kunnen
gebruiken.
Kinderen zijn belangrijker dan
leerstof. Elk kind is een gesprek
waard. Kinderen die het wat
moeilijker hebben begeleiden en
helpen we.

Onze visie berust op drie fundamentele
uitgangspunten
Onze school is een leefgemeenschap
In een hartelijke en
persoonlijke relatie met onze
kinderen bouwen wij aan een
klas- en schoolklimaat waarin
onze jongens en meisjes zoveel
mogelijk kansen krijgen.
Wij willen samen met onze
kinderen school maken in een
sfeer van vriendschap,
vertrouwen en dienstbaarheid.
De aanwezigheid van kinderen
met een andere dan een
Nederlandstalige culturele
achtergrond beschouwen we
als een verrijking.

Het houdt bijkomende kansen in voor een breeddenkende,
respectvolle en open ontplooiing voor alle kinderen.

Een groot aantal kinderen bewijst dat
opgroeien in een meertalig milieu zeer
positieve resultaten kan geven.
Wij verwachten dat de ouders die
kiezen voor Nederlandstalig
onderwijs actief inspanningen doen
om de taal van de school van hun
kind(eren) te begrijpen en te
gebruiken.

Daarom communiceren we binnen de school
enkel in het Nederlands.

Onze school is een leergemeenschap
In onze school streven we naar kwaliteitsonderwijs waarin het kind
centraal staat.
Onze bijzondere zorg gaat uit
naar
kinderen
met
minder
kansen, de zwakkeren.
Elk kind proberen we te
respecteren en te aanvaarden.

Wetend dat elk kind anders is, streven we naar maximale
ontwikkelingskansen voor
elk kind.

We bieden een degelijke basisvorming aan.
Dit betekent ook dat we onze kinderen leren om
informatie te verwerven en te verwerken waarbij we
ons dan vooral richten op de “totale
ontwikkeling” van het kind: hoofd, hart
en handen.

In het voordeel van de kinderen die ons zijn
toevertrouwd willen wij een dynamische
school zijn.

Een school die
werkt aan deskundigheid, verbetering en
vernieuwing.

Begeleiding en nascholing zijn hierin voor
ons belangrijke hulpmiddelen.

Onze school is een geloofsgemeenschap
In een christelijke school
als de onze doordringt de
christelijke zingeving en
beleving het hele
schoolgebeuren.
De inspiratiebron van ons
opvoedingsproject is Jezus
Christus.
We hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met zijn leer en
leven zoals we dat terugvinden in het evangelie. Dit gebeurt door
verkondiging in levensechte godsdienstlessen.

Van onze leerlingen wordt dan ook
verwacht dat ze aan alle gebedsen sacramentsvieringen, die
binnen schoolverband gehouden
worden, deelnemen.

Van ouders wordt minstens
verwacht dat ze loyaal zijn
t.o.v. de geloofsopvoeding
die aan de kinderen
gegeven wordt.

Opvoedingsproject
Dit opvoedingsproject kan slechts verwezenlijkt
worden als iedereen zijn steentje bijdraagt.
Daarom hechten wij veel belang aan de goede
sfeer op school:

Een sfeer van respect en verdraagzaamheid, van geduld en vertrouwen,
van hartelijkheid en oprechte naastenliefde, waarin niemand
gediscrimineerd wordt en aan ieder kansen worden geboden, met
bijzondere aandacht voor de kansarmen van vandaag.

