1

We zijn een katholieke basisschool

Als katholieke basisschool willen we pedagogisch
verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle
opvoeding bieden geïnspireerd op de figuur van
Jezus Christus.
We zijn een katholieke dialoogschool: in een open
gesprek met mekaar leert iedereen de eigen identiteit vorm geven. We leren goed om te gaan met
wat ons verbindt en wat ons onderscheidt.
We willen een warme schoolgemeenschap zijn:
‘Als je de liefde niet hebt, ben je niets!’
We willen meewerken aan een wereld waar ook
God van droomt en dat in verbondenheid met mezelf, de anderen en de wereld.

Weekopeningen tijdens de adventstijd en vastentijd –
schoolvieringen – solidariteitsacties- gebedsmomenten –
BLOOS (Blij Op Onze School) – voorstellingen – praatjuffen
en meesters – stiltemomenten – eigentijdse godsdienstlessen – werken rond symbolen – waardenwerking rond
respect – samenhorigheid – beleefdheid – zelfstandigheid
– eerlijkheid – verdraagzaamheid – parochiewerking – in
dialoog met anderen - …
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We staan voor kwaliteitsvol onderwijs!

We staan bewust stil bij wat kinderen moeten leren en kunnen ervaren om op te groeien tot ‘goede’
mensen.
We willen kinderen breed en harmonisch laten
ontwikkelen (hoofd, hart en handen).
We leren met oog op het leven: kinderen leren met
engagement kritische zin en creativiteit.
We geloven in de groeikansen van elk kind en
werken via een positieve aanpak.

Oog voor talenten bij rapportering –vakdoorbrekende thema’s en projecten – leerkracht als coach – de leerkracht
maakt het verschil – ruime inbreng van de kinderen – bouwstenen voor goed onderwijs – doelgericht werken – bosen zeeklassen – personeelsvergaderingen en studiedagen – sportactiviteiten binnen en buiten de school – direct
contact met de brede wereld- …

3

We zorgen voor een doeltreffende aanpak
en een stimulerend opvoedingsklimaat!

We zoeken met het team naar de beste aanpak om
het leren van onze kinderen in de brede zin van het
woord, te ondersteunen en te begeleiden.
Onze school is een leer-én leefgemeenschap: leren leren, leren (samen)werken, leren (samen)leven
gaan op school hand in hand. Leren is telkens een
wonder!
Onze school biedt ruimte voor groei en verscheidenheid.

Schoolsfeer en klasgeest – betrokkenheid ouders – eigentijdse aanpak – oog voor verschillen tussen kinderen
– vriendenweek – oudercontacten – ouderraad – leerlingoverleg- bijzondere zorg – pedagogische studiedagen
en vorming – deelverantwoordelijkheden leerlingen – climprojecten – warme, huiselijke sfeer – duidelijkheid en
structuur bieden - …
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we bieden groeikansen voor elk
kind vanuit een brede zorg!

De vraag ‘wat heeft dit kind specifiek nodig?’ is
telkens het uitgangspunt om zorg concreet te realiseren in de klas en dit rekening houdend met de
draagkracht van de school.
We proberen verscheidenheid te zien als een rijkdom en uitdaging.
We dragen zorg voor de unieke talenten van elk
kind met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk
heeft. Een open, constructieve samenwerking met
alle betrokkenen, zeker het kind zelf en de ouders.
Als kinderen klein zijn moet je hen diepe wortels
geven. Als ze groter worden …vleugels!

Warm onthaal – ruim zorgoverleg – zorgleerkrachten –
basiszorg op de klasvloer – samenwerking met externen
(CLB –GON – buitengewoon onderwijs – pedagogische
Begeleiding - …) – talentenrapport – kindoverleg – aangepaste trajecten – differentiatie – ‘Wat heeft dit kind in deze
klas nodig?’ – oog voor het welbevinden van elk kind - …
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De school is een gemeenschap,
een organisatie!

Als team willen we in een geest van openheid, eerlijkheid en respect samen dezelfde doelstellingen
nastreven en ons gemeenschappelijk project realiseren.
We werken aan een positieve samenwerking en
open communicatie tussen alle betrokkenen (leerlingen – ouders – schoolteam – schoolbestuur –
externen - …)
We werken als school in een bewuste verbondenheid met de parochie-en leefgemeenschap van
Zevendonk.

Personeelsteam – ouderraad en schoolraad – zorgteam
– leerlingenraad – parochieraad – beleidsteam – verbondenheid parochie – scholengemeenschap – secretariaatsmedewerkers – onderhoudsploeg – vrijwilligers
– schoolbestuur – schoolfeest – 7-sprong – werkgroepen
– kernteams - …

