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Een

school waar iedereen bij het grote geheel betrokken is en wordt . Een toegankelijke school, waar

iedereen belangrijk is.
In onze groene

en open omgeving willen wij als school in elk kind hun talent ontdekken , verder

uitbouwen en zorgzaam sturen naar hun plaats in de maatschappij.

Kinderen, ouders en personeel bepalen samen de richting van de af te leggen weg. Wij
streven naar een transparante en duidelijke communicatie waarbij we respect hebben voor alle
betrokkenen.

Elk kind leert het best in een aangepast leef- en werkklimaat waarin structuur en duidelijkheid prioritair
zijn. Wij zorgen dus voor een passende klaswerking waar zelfstandig denken en werken gestimuleerd
worden.
Samenwerken, respect, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zien we als belangrijke
waarden om het leervermogen van de kinderen te verhogen en de juiste resultaten te boeken.

Samenwerken is de ideale manier om vriendschappen op te bouwen, te leren van en met elkaar,
meer te bereiken dan wanneer men alleen werkt. We werken dus regelmatig samen zowel binnen de
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klaswerking als over de klassen heen. We betrekken hierin de buurt en de mogelijkheden binnen de
gemeente.

Respect is één van de belangrijkste waarden om als leerlingen goed samen te werken.
We beginnen bij respect voor jezelf waarbij het ontwikkelen van een realistisch, positief zelfbeeld de
basis is. Wij bekomen dit door de talenten van elk kind in de verf te zetten, door sociaal en respectvol
gedrag via positieve bevestiging te bevorderen. Daarnaast werken wij intensief aan het respect hebben
voor anderen. Wij proberen dit te doen door aandacht te schenken aan goede en positieve communicatie
tussen de leerlingen, personeelsleden en andere betrokkenen.
Door te zorgen voor een cultuur van samenwerken en het stimuleren van respectvol gedrag, willen we ons
belangrijkste doel realiseren, een harmonische

ontplooiing bij onze leerlingen. Zo motiveren

we onze leerlingen intrinsiek om hun rugzakje te vullen.

Geëngageerde ouders
Als mensen met verantwoordelijkheid zijn we ons bewust van onze taken en plichten. We zoeken samen naar
oplossingen, ondersteunen elkaar om maximale ontwikkelingskansen voor elk kind te garanderen.
Gedeelde verantwoordelijkheid is dan ook ons motto.
Dit realiseren we door een nauwe samenwerking

met onze ouders. Ouders kunnen zich ook

engageren voor de ouderraad, waar ze kunnen meedenken over het beleid van de school en de praktische
uitwerking ervan.

Betrokken personeel
Deze school kan al deze wensen alleen realiseren met gemotiveerd personeel.
Door het talent van elk teamlid maximaal te benutten, groeien we uit een complementair, geëngageerd en
betrokken team. Betrokken werkgroepen waar samenwerking vanzelfsprekend is.
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Elke werkgroep krijgt de opdracht positief-

kritisch te kijken naar het schoolbeleid en de eigen

werking als groep. Steeds op zoek gaan of we de juiste dingen goed doen blijft essentieel. Daarnaast

engageren we ons om kennis te delen aan de hand van sociaal leren en om bijscholingen te volgen
om onze knowhow uit te breiden.
De school verwacht dat elk personeelslid zijn volle verantwoordelijkheid opneemt binnen het
dagelijkse schoolgebeuren. Nakomen van afspraken, initiatief nemen, durven en willen veranderen, steeds
aan de slag gaan vanuit verbondenheid.
Wij vinden dat IEDEREEN belangrijk is en gaan op pad via onze vijf waarden, onze vijf wegen om samen een
goede school te zijn.

Met zijn allen, kinderen, ouders en personeel, geleid door onze gekozen waarden, zorgen wij ervoor dat deze
visie realiteit wordt.
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