
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

Werken aan een schooleigen Christelijke 

identiteit . 

1. Respect , waarden en normen t.o.v. alle 

betrokkenen op onze school 

2. Godsdiensthoek in elke klas 

3. Vieringen organiseren  

4. Jaarthema 

5. Gebedjes en rituelen in de klas 

6. PAG-werking 

7. Werken aan verbondenheid (bijv. peter- 

en meterschap, startactiviteit,….) 

8. Samenwerking met parochie 

Werken aan een geïntegreerd 

onderwijsinhoudelijk aanbod. 

1. Een totaalbeeld van het kind 

2. Nieuwe leerplannen ZILL, zin in 

leren, zin in leven 

3. Leerlijnen opvolgen 

4. Aandurven van vernieuwingen 

en kritisch bijsturen 

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat 

en een doeltreffende didactische aanpak. 

1. Gericht klasmanagement 

2. Zelfsturing – zelfstandigheid stimuleren 

3. Leeruitstappen, werkelijkheid nabij leren  

4. Buitenschoolse activiteiten  

5. Vernieuwend onderwijs naar ieders 

mogelijkheden 

6. Aantrekkelijke schoolomgeving 

7. Klasoverschrijdend werken  

 

Werken aan de ontplooiing van iedere kind, vanuit een 

brede zorg. 

1. Differentiatie binnen alle klassen zodat we voor 

iedereen voldoende leerkansen creëren  

2. Kindvolgsysteem 

3. Zorg op maat van elk kind naar de zone van 

naaste ontwikkeling 

4. Probleemoplossend leren denken 

Werken aan de school als gemeenschap en 

organisatie. 

1. Werken op niveau scholengemeenschap 

2. Ouderraad / schoolraad 

3. Op vaste momenten oudercontacten 

4. Leerlingenraad 

5. Overgangsgesprekken 

6. Contacten met externen (CLB, 

ondersteuningsnetwerk, buitenschoolse 

hulp, …)  

7. Professionalisering van het team waardoor er 

vernieuwend onderwijs aangeboden kan 

worden 

8. Leren van elkaar 

9. Preventieve maatregelen tegen pesten  

 pestbeleid 

10. Overleg met secundaire scholen 

11. Samenwerking Fedasil-parelstrand 

12. Samenwerking met parochie werkgroepen 

KWALITEITSVOL ONDERWIJS 

 We trekken met onze kinderen de heuvel op. Elk kind 

krijgt de kans om op eigen tempo het pad te 

bewandelen. Onderweg krijgt iedereen de kans om zijn 

rugzak te vullen met dingen die nodig zijn op hun verdere 

levenstocht. De eigenheid van elk kind houden we in het 

vizier. Hand in hand gaan ze op stap. We wensen 

iedereen op onze school een gezegende reis.  




