WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT
WAAR WE VOOR U BEREIKBAAR ZIJN
WAAR WE OPEN COMMUNICEREN

WAAR WE KANSEN GEVEN AAN ALLE KINDEREN
WAAR WE POSITIVITEIT UITSTRALEN
WAAR DIVERSITEIT KAN EN MAG
WAAR WE EEN DEEL ZIJN VAN DE WERELD

THUIS VOELEN
Als buurtschool bieden we een plek
waar iedereen belangrijk is en erbij hoort.
Waar kinderen zich veilig voelen en plezier beleven,
Waar teamleden voldoening vinden in hun taak,
Waar ouders welkom zijn om deel te nemen

BEREIKBAARHEID
Als team willen we ouders warm maken
om samen met ons
de kinderen te begeleiden in hun persoonlijke en
educatieve ontwikkeling
en willen we ouders en kinderen stimuleren
om mee school te maken

OPEN COMMUNICEREN
Als kleine samenleving willen we open en respectvol
Omgaan met elkaar
Als team willen we in een open sfeer en goede
verstandhouding
Overleggen en expertise delen
Om voortdurend te vernieuwen
En steeds te blijven evolueren
In onze opdracht

DIVERSITEIT
Als diverse school
willen we de verschillen binnen het team gebruiken als een
rijkdom
en de verschillen tussen de kinderen als uitdaging
met als doel
te leren van elkaar
en op zoek te gaan naar wat ons bindt

KANSEN GEVEN
Als zorgende school willen we
rekening houden met de eigenheid van elk kind
Om te trachten onderwijs op maat aan te bieden
Zodat kinderen succes kunnen ervaren en hun talenten
optimaal ontplooien
Dit vraagt van ons als team een focus op
Functioneel leren, differentiatie, variatie in werkvormen…

POSITIVITEIT UITSTRALEN
Als katholieke school willen we inspiratie halen uit de
christelijke levensvisie
om vanuit waarden en normen
met toewijding en gedrevenheid
uit liefde voor het kind
elke dag opnieuw
onze opdracht goed te vervullen

DEEL van de WERELD
Als buurtschool willen we deel uit maken van de grotere
samenleving
Waarbij iedereen leert zijn verantwoordelijkheid te dragen
Als school willen we een steentje bijdragen
Tot een goede voorbereiding voor een zinvol functioneren in
de samenleving
Dit door hen een ruim en open kader aan te bieden
Zodat ze zich gesterkt voelen
Om voortdurend nieuwe uitdagingen aan te gaan
Zowel socio-emotioneel als hun kennen en kunnen
En dit alles met een kritische geest
Met voldoende solidariteit voor de zwakkeren rondom hen
Met respect voor de regels die goed samenleven mogelijk
maken

