
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT 

 

 
Sinds 2016 is onze school één grote school geworden. De drie voormalige vestigingsplaatsen zijn 
samengekomen op één campus in één groot splinternieuw en eigentijds schoolgebouw. Er zijn 
veel stappen te zetten in het grote gebouw… Er is veel licht en warmte. Door de grote ruimte is 
er rust mogelijk in de klassen. Sommige klassen hebben een eigen deur naar buiten. Het is alle-
maal nieuw, mooi, wit en groot en voor sommige dingen moeten we de meest praktische weg 
nog vinden.  
We beschikken over up-to-date infrastructuur (internet, digiborden, chromebooks, handige bankjes…)  
De campus is vlot bereikbaar.  
Nabijgelegen bevindt zich ook een secundaire school en een internaat waarmee we samenwer-
ken. Kinderen kunnen op dezelfde campus onderwijs genieten vanaf kleuterleeftijd over lagere-
school en secundair onderwijs tot 18 jaar. Hier is ‘all-in one’: voor- en naschoolse opvang, sport-
terreinen, muziek- of beeldacademie, multi-move… 
 
                         

We zijn fier op de naam van onze school, met het bijbehorende logo, en de  
                        slogan ‘sterk aantrekkelijk’.  Met een kleine ‘m’ voor de Agneet krijgen we als  
                        symbool voor onze school een  mAgneet’ die als een magnetisch veld wil zijn  
                        voor al onze kinderen. 
Kleuterschool en lagere school bevinden zich nu helemaal onder één dak. Toch is er voorzien in 
een zekere ruimtelijke afscheiding tussen de kleuterafdeling en de lagere school.  

      Een PORTRET van onze school   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De kleuterschool heeft een eigen speelplaats, die in de nabije toekomst nog verder wordt uitge-
bouwd. De polyvalente ruimte in de kleuterafdeling en in de lagereschool zorgt voor spontane 
klasdoorbrekende activiteiten en ontmoetingsmomenten.  
 
Rond de campus vinden we ‘groene’ mogelijkheden. Het centrum van de stad ligt nu wat verder 
maar blijft bereikbaar vanuit de school: de kerk, cultureel centrum, bib, musea, ’t Poorthuis, 
sportcentrum… Vanuit de nieuwe school zijn we nog op zoek naar nieuwe bestemmingen voor 
exploratietochten. 
Vergeleken met de kleine vestigingsplaatsen voordien is de afstand tussen leerkrachten en ou-
ders misschien iets groter geworden. Er zijn minder spontane contacten. Anderzijds weten ouders 
nu wel onmiddellijk de directie te vinden.  
Onze school kent een groeiende instroom. De kinderen in ons school komen uit alle hoeken van 
de gemeente Peer. We beschikken over een eigen schoolbus, en dat is een grote troef. 
We zijn nu een heel grote school geworden. Niet elke leerkracht kan nog alle kinderen bij name 
kennen. Bovendien is onze leerlingengroep gekenmerkt door een zeer grote diversiteit. We heb-
ben ook vele ‘zorgkinderen’.   
We besteden aandacht aan de participatie van de leerlingen in het reilen en zeilen van de school, 
onder meer via de leerlingenraad. 
De leerkrachten vormen samen een ‘fijn team’. Het is een gevarieerd team van jong en oud, 
vrouwen en mannen.  
 

Op de nieuwe campus zijn we echt één groot team geworden. Alles is onder één dak voor verga-
deringen, lunch, bewakingen, contact met directie en secretariaat… Door de veelheid is het on-
derling contact niet meer zo vanzelfsprekend. Toch werken we nu allen samen. Dit maakt het 
mogelijk dat collega’s nadrukkelijker op hun talenten worden aangesproken en dat er meer klas-
doorbrekend wordt gewerkt. Er is mogelijkheid tot verbondenheid en kruisbestuiving. 
 
Onze school mag steunen op een goed werkende actieve oudervereniging.  
 
Onze basisschool ‘de mAgneet’ maakt deel uit van de katholieke scholengemeenschap van Peer 
en Hechtel-Eksel, ‘Ge-negen’. Dit is een grote scholengemeenschap die perspectief kan bieden 
aan jonge leerkrachten.  
Er is een goeie samenwerking met het CLB. Voor de zorg rekenen we op toenemende ondersteu-
ning van professionals.  
We hebben een goede band met de plaatselijke parochie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Daarom willen we in onze school inzetten op spelend leren, een evenwicht van spelen en 
leren. Als de kinderen graag op school zijn, leren ze spontaan nieuwe dingen. We gaan 
voor een leuk en plezierig aanbod. We hanteren een gevarieerd aanbod van opdrachten en 
werkvormen. Met aandacht voor tijdsduur en afwisseling. Creativiteit komt aan bod in alle 
lessen. We zetten in op een breed spectrum van muzische lessen (drama, beeld, muziek, 
dans). Ook bieden we de kinderen op school veel kansen tot bewegen. 
Verder vinden we het belangrijk dat onze school vol sfeer is voor de kinderen, dat het ge-
zellig is in de klassen en dat er ruimte is voor feestelijke en kinderlijk prettige en warme 
momenten.  
 
sportlessen – spelvormen – vertelmomenten – voorleesmomenten – fit  voor leren – buitenspel tij-
dens klasmomenten – one mile a day – ook de juf mag mee gek en onnozel doen  
thema-aankleding – schoolvieringen – start-en-afsluitmomenten van projecten – zangstonde - ver-
jaardagen vieren – zithoek in de klas – groepsmomenten   
 

Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Kinderen willen vrij 
hun zin doen, zelf keuzes maken en ondernemen, initiatief ne-
men en zelf leren. Ze willen onderzoeken, experimenteren, 
ontdekken. Ze willen leren met vallen en opstaan. En gemoti-
veerd zijn om te blijven leren. Kinderen zijn sociaal. Ze willen 
‘samen’ genieten, werken, spelen, leren, denken. Ze kunnen 
competitief zijn. En soms ook zijn ze niet betrokken, moe of 
vermoeiend.  

 
 
 
 
 

OKB Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat 
 

Kinderen moeten kind kunnen zijn. Dat vinden wij belangrijk in onze school. Wij gaan voor een 
sfeervolle school op maat van kinderen.  
Maar hoe zijn kinderen? Hoe kijken wij naar de eigenheid van kinderen? Wat valt ons op? En hoe 
willen we daar dan op inspelen en mee rekening houden?  
Wat is een kind? Wat zien wij als wij onze kinderen zien? 
 

Kinderen zijn speels en spontaan. Zij kunnen enthousiast zijn en vrolijk. Zij kunnen 
echt genieten, ook van de kleine dingen. Kinderen zijn creatief en vol fantasie. Zij 
kunnen dromerig zijn, lief, stoer of grappig. Ze willen afwisseling. Zij zijn levendig, 
energiek en actief.  Kinderen willen bewegen en spelen.  
 

 
 
 
 
 
 

In onze school mogen kinderen kind zijn, spelend leren en zich geborgen en begrepen voelen 

 
I       Een sfeervol school- en klasklimaat, warm en veilig  



2. Zoals de kinderen zijn, zo willen we ruimte en kansen geven. We observeren de interesse 
van de kinderen en bieden uitnodigend materiaal aan dat kansen biedt tot zelfontdekkend 
leren. We geloven dat kinderen zich zo kunnen ontwikkelen, op elk vlak. Door aangepast 
aan het niveau van het kind te werken, met gevarieerde opdrachten en werkvormen, krijgt 
elk kind de mogelijkheid om succes te ervaren. En zo wordt verdere ontwikkeling mogelijk 
in kennis en kunde. Niet dwingend. Een veilig en warm schoolklimaat betekent ook dat de 
kinderen de kans krijgen zich stap voor stap op eigen tempo te ontwikkelen. We zien kin-
deren openbloeien.  
We zetten in op probleemoplossend denken en op het bedenken van strategieën, in de con-
text van het dagelijks leven. We oefenen in reflecteren. We willen de kinderen vormen tot 
‘onderzoekers’. 
Ook op de sociale vaardigheden van de kinderen spelen we in. Met groepswerk en partner-
werk bij voorbeeld, en met taakverdelingen. 
 
concreet uitdagend materiaal – positief bevestigen – fouten maken mag 
Toeka – leerlingenraad – rescue-team – acties voor sociale doelen 
 

Kinderen zijn complex. Ze kunnen open en aanhankelijk zijn. Kinderen kunnen lawaaierig zijn 
Impulsief en onbezonnen. Soms zijn ze ook stil en timide, zelfs apathisch soms. Kinderen hebben 
emoties, introvert of extravert. Soms denken ze zwart-wit of zijn ze hard, heimelijk, egocentrisch.  
Ze zijn erg beïnvloedbaar. Ze hebben nood aan aandacht. Ze hebben gevoel voor wat eerlijk is en  
rechtvaardig. Ze kunnen dankbaar zijn en respectvol. Vele kinderen hebben al een rugzakje met 
zorgen.  

3. In onze school moet elk kind zich veilig en vertrouwd voelen. Het kind moet weten dat de 
leerkracht er is voor hem/haar. Het kind vindt in de leerkracht een aanspreekpunt, een luis-
terend oor, een vertrouwenspersoon. De leerkracht geeft bevestiging, blijft het goede bena-
drukken en helpt de kinderen een positief zelfbeeld op te bouwen. 
We kiezen voor een open leerkrachthouding. We praten veel met de kinderen. We besteden 
aandacht aan een goed onthaal. Er zijn kind-contacten. Er wordt kort op de bal gespeeld. 
Dagdagelijkse voorvallen worden besproken. 
Belangrijk is dat we als school structuur bieden aan de kinderen. Dat brengt rust en schept 
ruimte voor geborgenheid en veiligheid. Duidelijke regels en afspraken helpen hierbij. Ze 
worden consequent aangehouden en de leerkracht geeft het voorbeeld. We werken op 
school aan een eenvormigheid in beleid en strategieën voor schoolorganisatie en didactiek. 

 
 
complimenten, een knipoog, een schouderklop, een high five –  
knuffels - Knapzak – werken met de doos vol gevoelens – zorg- en 
blij-momentendoos – klasbouwers – wensjesmuur – zelfevaluatie 
welbevinden - een vast dagritme – speelplaatsafspraken – beleid 
voor gezondheid, afval, verkeer, huiswerk…  
 

 
 
 
 
 



 
personeelsvergaderingen, per niveau en samen – overlegmomenten met collega’s 

visie in leerlijnen, horizontaal en verticaal – afspraken rond leerstof –opbouwende klasbezoe-
ken functioneringsgesprekken – nascholingen en bijscholingsmogelijkheden 

wekelijks zorgoverleg – werkgroepen – leerkrachtenbevraging in verband met project 
leuke teambuildingsactiviteiten – vele luisterende oren 

 
 

OKB Werken aan een school als gemeenschap en als organisatie 
 
Werken aan samenhang en verbondenheid in het team/directie 
Eenzelfde visie en aanpak komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Het is belangrijk dat 
alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Een duidelijke en doorleefde visie brengt de nodige sa-
menhang. De richting wordt aangegeven. We hebben hetzelfde doel voor ogen. Kinderen ervaren 
dit. Samenhang geeft bovendien uitstraling aan onze school. 
Een hecht team heeft kracht, kan meer dragen. Als teamleden vinden we verbondenheid bij el-
kaar. Een goede sfeer is belangrijk: openheid, ondersteuning, aanmoediging, waardering. Je 
moet je als leerkracht goed kunnen voelen op school. Groepsgevoel en kunnen thuiskomen bij 
elkaar draagt daartoe bij.  
 
Samenwerking schept ook verrijking, meer ideeën, meer creativiteit. We leren van elkaars exper-
tise. Al heeft ook iedere leerkracht zijn eigen stijl en mag die gerespecteerd worden. We hangen 
af van elkaar. Leerkracht zijn is meer dan alleen lesgeven in je eigen klas. We maken samen 
school. Inspraak van iedereen is belangrijk. Er is voldoende intern overleg. We dragen samen het 
geheel.  
 
 
 
 

Kinderen, team, ouders en partners ervaren onze school als een plaats van verbondenheid 

 
II Samen school zijn:  samenwerking – samenhang – samen leren 



In verbondenheid met ouders 
Ouders moeten met een goed gevoel hun grootste ‘schat’ aan onze school kunnen en willen toe-
vertrouwen. Ouders mogen zich niet geremd voelen om met hun zorgen af te komen. 
We trekken aan dezelfde koord als we samen werken aan de totaalontwikkeling van de kinderen. 
Het gaat over samen opvoeden en het is belangrijk als we thuis en op school op één lijn zitten. 
Voor de kinderen geeft dit structuur en een veilig gevoel. 
 
Het is belangrijk algemene informatie uit te wisselen. Er moet transparantie zijn. Bezorgdheid 
wordt gedeeld. We krijgen graag feedback over de thuissituatie. Open school helpt de ouders om 
kinderen thuis verder te ondersteunen. Schoolaanpak en thuisaanpak groeien naar elkaar toe.  
 
Er zijn meerdere momenten dat ouders op school en op de klasvloer kunnen participeren.  

 

communicatieplatform Gimme – info-avonden – oudercontacten – rapportbesprekingen    
openklasdag – instapmomenten – ouders betrekken bij thema’s en activiteiten – ouders als  
fietsbegeleidersschoolagenda – heen-en-weer-schrift – oudercontact aan de schoolpoort 

ouderraad – oudervereniging 

Samenwerking met externen 
Onze school is geen eiland maar wil verbonden zijn met de omgeving rondom ons, met de  
natuur, met de gemeente, met de parochie, met de maatschappij… 
Dit versterkt onze kennis en kunde. Dit geldt zeker ook voor de extra en professionele hulp die 
soms nodig is ter ondersteuning van leerlingen met specifieke noden. We brengen op vele  
vlakken expertise binnen.  
Ook de projecten binnen de scholengemeenschap bieden kansen tot uitwisseling van expertise en 
materialen. 
Het wereldbeeld van onze kinderen wordt verruimd. De kinderen verkennen de brede werkelijk-
heid en krijgen de kans om te leren van mensen buiten de school.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

multidisciplinair overleg (MDO)  – zorgcellen met CLB 
uitstappen - natuureducatie Isis – leerwandelingen in samenwerking met de stad 

theaterbezoek – biebbezoek – techniek in onze school (TIO) 
gasten op bezoek in de school bij bepaalde thema’s, projecten – contact met politie 



 

 
 

OKB Werken aan een geintegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod  
en een doeltreffende didactische aanpak 

 
Het zijn onze kinderen van nu die later de wereld van de toekomst gaan bepalen. Met dat per-
spectief willen we onze kinderen onderwijzen. Gericht op de wereld. Wat doet er toe? Wat heb-
ben zij nodig om het verschil te maken? Daarop willen we de nadruk leggen bij het leren. Dit 
hangt samen met wat het LEERPLAN van het katholiek basisonderwijs noemt: zin in leren, zin in 
leven  (ZiLL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een waaier van kansen tot exploratie en onderzoek, tot talentontplooiing en totale ontwikkeling 

 
III      Wereldonderwijs met een eigentijdse aanpak 

Ontdekken wat zin geeft aan het leven, daar gaat het om… (Veeleer dan om ‘succes’ of ‘het ma-

ken’).  Wat groot en belangrijk lijkt in de ogen van mensen, kan soms klein en onbenullig lijken 

voor wie met andere ogen kijkt. 

Alles is met alles verbonden, iedereen met iedereen. Elke keuze vandaag heeft gevolgen voor het 

geheel, voor de toekomst. 



 

 
We zetten in op een positieve ingesteldheid. Onze kin-
deren ontwikkelen zelfvertrouwen en zin voor engagement. 
We leren hen te geloven in zichzelf, in eigen kunnen, in 
eigen (leer)kracht en in de kracht van samen. 
 
Onze kinderen leren stap voor stap wie ze zelf zijn. Ze ont-
dekken hun eigenheid.  We stimuleren een positief sterk 
innerlijk zelfbeeld. 
 
We vormen de kinderen naar zelfstandigheid. Dat geeft 
niet alleen een goed gevoel en zelfzekerheid. Maar het 
helpt de kinderen ook om keuzes te maken. 
Onze kinderen leren initiatief te nemen. Dat is het begin 
van alles: niet afwachten, uitdagingen aangaan, ‘durven’, 
durven iets te doen, en fouten mogen maken. Initiatief ne-
men bij oplossen van problemen: hoe gaan we dit aanpak-
ken?  Faalangst overwinnen. Elke gemaakte fout is een 
kans om bij te leren. 
 
 

 
positieve benadering en posi-
tieve bekrachtiging - 
kindcontacten - 
dikkeduimendag - compli-
mentenpot - 
activiteiten waarbij ieders 
talent aan bod komt - talen-
tenarchipel  
 
zelfevaluatie 
  
hoekenwerk 
  
  
zelf organiseren -  
bemoedigen 
reflecteren over fouten 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bij het leren leggen we een accent op het onderzoeken 
en het exploreren. De wereld heeft zoveel om te ontdek-
ken. En kinderen willen onderzoeken. De kinderen krijgen 
ruimte om te leren vanuit zichzelf. 
 
 
 
Doorzettingsvermogen is belangrijk. Leren volhouden. 
Doelgericht. Ervoor gaan met een doel voor ogen. 
 
Zelfbeheersing. 
Onze kinderen leren om te gaan met tegenslagen.  Veer-
kracht is de basis van vele andere vaardigheden.  Soms 
moet je ook kunnen loslaten. 
 
We leren zorgzame inzet voor mens en wereld. De 
mensen en onze wereld zijn een geschenk waarmee we 
zorgzaam en respectvol leren omgaan. En alleen met ‘inzet’ 
kan je iets bereiken. Samen zich inzetten voor anderen. 

  
verschillende werkvormen 
  
themagericht werken – ont-
dekdozen – leeruitstappen – 
exploratietochten – extra 
muros 
  
lesdoelen verwoorden 
stappenplan voor zelfsturing 
  
  
  
  
  
  
ruimte voor dankbaarheid - 
Damiaanactie – kerstzingen – 
Vincentius – Broederlijk Delen 
– warmste week 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inlevingsvermogen is een belangrijke vaardigheid en 
basishouding. Alleen  wie empathie heeft, kan zich engage-
ren, is bereid om inspanningen te leveren, zal zorgzaam en 
zich verantwoordelijk voelen.  
 
Het komt erop aan kinderen te ‘leren’ kijken, op te mer-
ken wat er kan gebeuren, ook in onvoorziene situaties. 
‘Change starts with you’. 
‘Buiten de box denken’. Engagement gaat hand in hand 
met creatief denken. 
 
Onze kinderen leren functioneren in groep. Samenwer-
ken. Ook zetten wij in op elkaar helpen en verantwoorde-
lijkheid nemen voor elkaar. De kinderen leren alert te zijn 
voor de zwakkere. 
  

godsdienstles en onthaalmo-
menten 
 
onderwijs sociale vaardighe-
den – Toeka 
kringgesprekken - 
rollenspel  - de lege stoel bv. 
  
  
  
 
groepsrealisaties bij projecten 
– coöperatief leren – samen 
leren in gedifferentieerde 
groepen – klasdoorbrekend 
werken 
leerlingenraad 

Om deze ontwikkeling en groei bij de kinderen te realiseren, hanteren we een eigentijdse on-
derwijsaanpak. Vernieuwende manieren van werken verspreiden zich in onze school volgens 
het ‘olievlek-principe’. 
We zetten vele verschillende werkvormen in. Verschillende werkvormen geven de kinderen 
verschillende kansen tot leren. Het komt tegemoet aan de diversiteit van kinderen. Ieder kind 
voelt zich bij een andere werkvorm het meest thuis. Het maakt het leren interessant, afwisselend, 
motiverend. De leerlingen zijn betrokken en veel zelf actief. Ook speelse aanpak wordt in het le-
ren geïntegreerd.  
Een specifieke werkvorm is het hoekenwerk. Vooral bij de  
kleuters is dit heel goed uitgewerkt. In verschillende hoeken  
worden zelfstandige activiteiten en opdrachten aangeboden  
waaruit de kinderen kunnen kiezen, volgens eigen niveau,  
volgens interesse… 
Ook kringgesprekken vinden we een belangrijke werkvorm  
in heel onze school. De kinderen praten en luisteren naar  
elkaar, verwoorden eigen ervaringen, leven zich in in de  
anderen, spelen in op elkaar. Ze leren zichzelf te uiten en  
voelen zich waardevol. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Handleidingen (inclusief digitale bordboeken) dienen in onze school als leidraad. Zij ondersteu-
nen ons onderwijs en bieden actuele degelijke uitgewerkte lessen en werkvormen. Een handlei-
ding of ’methode’ biedt veiligheid, structuur en herkenbaarheid over de leerjaren heen. De hand-
leiding wordt evenwel niet slaafs gevolgd. Vanuit ons eigen zicht op het leerproces ontwikkelen 
we zelf verticale leerlijnen (bv. voor leren lezen, rekenen, kloklezen…). 
Af en toe wordt in onze school gewerkt met projecten. De gewone onderwijsorganisatie wordt 
doorbroken om met de hele school samen, kleuter en lager, rond eenzelfde onderwerp te wer-
ken. Zulke projecten bieden veel kansen tot leren van elkaar en zelfontdekkend leren. Thema’s 
uit de leefwereld van de kinderen (in overleg met de leerlingenraad) worden op verschillende 
vlakken tegelijk uitgediept. Door klasdoorbrekend te werken wordt het samenhorigheidsgevoel op 
school versterkt. 
Meerdere keren per schooljaar voorziet elke leerkracht zogenaamde kind-contacten. Dit is een 
gesprek met elk kind individueel. Dat kan een losse babbel zijn, waarbij men extra tijd maakt 
voor elke leerling, ieder kind zich individueel benaderd weet en de band leerkracht-leerling inten-
ser wordt. Ook is hier ruimte voor zelfevaluatie door de kinderen van hun betrokkenheid, welbe-
vinden en competenties. 
Op meerdere vlakken besteden we in onze school aandacht aan zelfevaluatie, mondeling en 
schriftelijk. Wij geloven dat de kinderen zo leren zichzelf te verbeteren, hun eigen kunnen in-
schatten, terugblikkend zien wat goed ging en bijsturen. Ze groeien in zelfkennis. Ze reflecteren, 
durven kritisch zijn naar zichzelf en leren uit reflecteren. 
Resultaten van zelfevaluaties  worden toegevoegd aan het rapport. 

 
 
 
 

Onze eigentijdse onderwijsaanpak wil veel ruimte geven tot zelfsturing door de leerlingen. De 
kinderen worden op weg gezet om zelfredzaam en zelfstandig te zijn, om zelf beslissingen te kun-
nen nemen en te kiezen en problemen aan te pakken. Stappenplannen spelen een grote rol, van-
af de kleuterschool. Telkens een duidelijke structuur waarbij de kinderen weten wie, wat, waar, 
hoe, met wie… Deze aanpak laten we overal aan bod komen. 
 
In onze school kiezen we ervoor om veel in gedifferentieerde groepen te werken. We denken 
telkens na over geschikte groeperingsvormen. Op basis van niveau of andere verschillen 
(talenten, leerhouding…) worden de kinderen in groepen gezet, soms grotere, soms kleinere, nu 
eens heterogene, dan weer homogene, met taakverdeling, in partnerwerk, als schoudermaatjes… 
Soms twee leerkrachten in co-teaching ‘samen sterk’ op de klasvloer. Zulke differentiërende 
werkvormen  stimuleren bij de kinderen het actief leren (zelf verwoorden bv.), ze sterken het 
zelfvertrouwen, verhogen de betrokkenheid, ontwikkelen sociale vaardigheden… Alle kinderen 
ervaren dat ze iets kunnen. Ze voelen zich positief in de groep en groeien in assertiviteit. 

Door differentiatie kan een kind werken op eigen niveau, in de zone van naaste ontwikkeling en 
dat geeft leerwinst. Daarbij is belangrijk dat we beschikken over vele extra en aangepaste  
materialen. Het gaat om hulpmiddelen en verdiepingsmaterialen die gepaste uitdaging geven. 



 
OKB Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg  

en een doeltreffende didactische aanpak 
Zorg vinden we een heel belangrijke focus in het geheel van ons onderwijs. 
 
Zorgbreed 
 
Allereerst betekent dit dat we in onze school àlle kinderen ruimte willen bieden tot ‘kansenrijk le-
ren’. We noemen dit ook wel ‘brede basiszorg’. Het komt erop aan alle kinderen tot leren te bren-
gen zodat zij uitdaging ondervinden op hun niveau én succes ervaren.  
Niet alle kinderen zijn hetzelfde. Om kinderen te motiveren moeten zij volgens eigen mogelijkhe-
den en talenten kunnen werken en leren. Zo wordt elk kind gesterkt in zijn eigenwaarde. Ze ont-
plooien zich vanuit zelfvertrouwen en zelfzekerheid.  
Dit veronderstelt dat we elk kind in zijn eigenheid zien en van elk kind een juist beeld vormen 
(screening). En vervolgens dat we ons aanbod afstemmen en onze manier van lesgeven aanpas-
sen, binnen de mogelijkheden: gevarieerd aanbod, taken op maat, verscheidenheid van werkvor-
men. Van de leerkracht vraagt dit het nodige organisatietalent en een beheersing van de leerstof 
die verder gaat dan het volgen van een handleiding.  

Gepaste aandacht en zorg voor ieders individuele ontwikkeling en specifieke noden 

 
IV      Aandacht voor elk kind en zorg op maat 



 

 
 
 

 

 

Zorgverbredend 
 
Een sleutelwoord in ons zorgbeleid is ‘differentiatie’.  Hier wordt in onze school veel op ingezet. Er 
wordt gewerkt binnen de kind-eigen mogelijkheden. De diversiteit wordt alleen maar groter (bv. 
ten gevolge van het M-decreet). Elke leerkracht moet een goed klasbeeld kunnen maken. Het is 
nodig inzicht te hebben in de kinderen. Om tegemoet te komen aan de diversiteit van de kin-
deren wordt gedifferentieerd, zodat alle kinderen aan bod kunnen komen op een niveau dat bij 
hen past.  

 
Sommige kinderen vragen extra of specifieke zorg. Het is belangrijk dat elk kind terecht kan. Elk 
kind moet zich aanvaard voelen en gedragen zoals het is.  We observeren om een duidelijk en 
correct beeld te krijgen. We kijken ook naar de leefwereld van het kind. Het is belangrijk dat pro-
blemen op tijd worden gesignaleerd. We gaan voor open en eerlijke communicatie en degelijk 
overleg. We staan open voor samenwerking met alle partijen, alle betrokkenen. Er wordt hande-
lingsgericht en oplossingsgericht gekeken. En gemaakte afspraken binnen het zorgoverleg wor-
den door iedereen nageleefd. Er wordt tijd gemaakt voor individuele begeleiding. Op bepaalde 
momenten kan er een extra persoon op de klasvloer zijn. We kunnen een beroep doen op profes-
sionaliteit van anderen. Externe hulp kan verder op weg helpen. 

 
 
 

Excentra – observaties van werkhouding – evaluaties van werkjes – extra of aangepaste materialen – 
communicatie en gedeelde kennis – zelfreflectie  

zorgoverleg – zorgcel – zorgdossiers – goed bijgehouden zorgdossiers (op Broekx) – MDO  
zorgleerkrachten bieden ondersteuning in de zorg 



 
 
 
 
 
 

OKB Werken aan een schooleigen christelijke identiteit 
 
 

In onze school leren kinderen ‘een beetje mens zijn’… 
Natuurlijk gaat dat over omgangsvormen en regels  
naleven, over  beleefd zijn, begroeten en bedanken,   
en ongenoegen correct  kunnen formuleren. Maar  
het gaat over meer. Het gaat over de manier waarop 
 je kijkt naar jezelf, naar de ander, naar het leven.  
Bijbelse wijsheid speelt in onze school een rol om  
daarbij te inspireren en te vormen. 

Aandacht voor geloof en waarden, zorgzaam en respectvol voor ieders eigenheid 

 
V      Leren ‘mens zijn’ in de context van een katholieke basisschool 
        dialoogschool 
            

Mens-zijn is je bewust zijn van je unieke ‘ik’, jezelf  
graag zien. Je ‘bent’ er en je zal er ‘zijn’.  
Heb respect voor jezelf. Je bent uniek en anders,  
kostbaar en mooi in je eigenheid. Mensen zijn menselijk.  
Nooit perfect, niet onfeilbaar. Oefen je sterke kanten.  
Beperkingen vragen begrip, aanvaarding of aanpassing.  
Zoek naar het positieve eraan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik 
vrees geen gevaar’ Psalm 23,4 
Veerkrachtig leren zijn en positief staan in 
het leven. Verwonderd en dankbaar om de 
vele kleine kansen. In het negatieve toch 
lichtpunten zien. 

‘Wat maak je je bezorgd en druk 
over veel dingen…’ Lc 10,41 
Wat is de essentie van het leven? 
Gooi ballast overboord. Je mag ge-
woon ‘mens’ zijn. 

‘Wie is mijn naaste?’ Lc 10,29 
Wie ben je? Ik wil je leren kennen.  
Ik wil je helpen. Ik wil je wat vragen.  
Ik wil je zoals je bent! 



Een katholieke dialoogschool 
 
We zijn een open katholieke school. Ongeacht levensbeschouwelijk-godsdienstige achtergrond is 
iedereen welkom in onze school. We hebben nadrukkelijk respect voor alle tradities en overtuigin-
gen. Het is duidelijk evenwel dat ons eigen opvoedingsproject mee gekleurd en geïnspireerd 
wordt door de dialoog met christelijke geloven. We verwachten dat ieder vanuit zijn achtergrond 
in onze school deelneemt aan deze dialoog. Bij inschrijving wordt het eigen opvoedingsproject 
van de school ondertekend. 
 
In ons onderwijs staan we met de kinderen stil bij het leven, in openheid op het religieuze. 
We gaan actief en bewust om met levensvragen en waarden waarbij een link wordt gelegd naar 
de Bijbelse traditie. We stellen vast dat het christelijk verhaal blijft aanspreken. 
Alle kinderen volgen katholiek godsdienstonderwijs. Dit wordt ondersteund met eigentijdse 
en beeldende media. We gaan op zoek naar het betekenisvolle in bronnen en verhalen. Zo maken 
de kinderen kennis met de christelijke traditie. We maken hierbij echter een onderscheid tussen 
‘leren kennen’ (wat geldt voor iedereen) en de innerlijke beleving en praktijk van het geloof. 
 
We maken in onze school ruimte en tijd voor vieringen, religieuze vieringen. Ook voor gebe-
den, rituelen, feesten, openingsmomenten… zowel op schoolniveau als op klasniveau. Al zijn de 
meeste kinderen niet kerkelijk, we vinden het belangrijk hen vertrouwd te maken met de traditie 
van kerkelijke vieringen en feesten. Stilaan evolueren we naar religieuze vieringen in een vrijere 
vorm. 
 

 

 

 
 
 
Mens-zijn is openstaan voor anderen. Een mens  
heeft altijd iets goeds in zich. Een mens is kwetsbaar.  
Het is belangrijk dat we de ander aanvaarden en  
waarderen, en respectvol met elkaar omgaan, goed zijn  
voor elkaar. Ontwikkel je empathisch vermogen. Een  
fijne omgang houdt in dat je openstaat voor wat de  
ander denkt, voelt… dat je je inleeft. Conflicten gebeuren  
soms en zorgen voor veel verdriet en frustratie. Maar  
ze doen ook de ogen openen, zetten aan tot denken,  
bevatten leerkansen.  
 
 
 
Mens-zijn is vragen om liefde. En om te mogen leven in een veilig zacht en zorgzaam klimaat 
waar ieder zichzelf mag en durft zijn, in alle geborgenheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Dat liefde en trouw je nooit ver-
laten. Wind ze om je hals. Schrijf 
ze in je hart.’  Spreuken 3,3 
Ook al zijn sommige kinderen 
niet zo ‘gemakkelijk’, begrip en 
liefde moeten stand houden. Dat 
de kinderen ons altijd kunnen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen hierin verschil maken. Alle kinderen zijn aanwezig bij deze momenten, respectvol en 
stil. Bij het begin van de dag of in de eetzaal komen vormen van stilte en gebed aan bod. De 
kinderen krijgen de kans om dankbaarheid en verwondering te uiten, door een versje, een lied-
je… Kinderen uit niet- of andersgelovige gezinnen worden niet verplicht om mee te bidden of ac-
tief deel te nemen.  Religieuze symbolen krijgen een zichtbare plaats. In de klassen is een eigen-
tijds godsdiensthoekje. 

We hebben aandacht voor armoede en onrecht, voor solidariteit binnen en buiten de school. 
Dit is noodzakelijk maar vraagt een delicate aanpak. De kinderen worden meegenomen in  
solidariteitsacties, zoals Broederlijk Delen, Sint Vincentius, Damiaanactie… Ze worden gevoelig 
voor wat er leeft, krijgen een brede kijk op de echte samenleving en komen op voor de zwaksten. 
 
Rond meerdere activiteiten wordt vanuit de school samengewerkt met parochiale initiatieven, bv. 
vormsel, eerste communie, kleppen… 
 

Binnen ons team is er ruimte voor verscheidenheid. Maar elke leerkracht draagt loyaal mee de 
katholieke identiteit van de school en geeft er mee vorm aan. Ieder kan er zich als leerkracht 
mee verbinden. 
Het is belangrijk binnen het team ruimte te maken voor spiritualiteit. Bij voorbeeld een gebed 
of bezinnend moment bij de personeelsvergadering. We werken samen rond een jaarthema of 
staan stil bij ons eigen opvoedingsproject.  
Binnen het team neemt een pastorale werkgroep (PAG) een trekkersrol op. Zij houden het re-
ligieuze levend, reiken materialen aan en zorgen voor eenvormigheid doorheen de school.  
We erkennen dat er nood is voor leerkrachten aan bijkomende vorming voor het werkveld gods-
dienst en aan goede ondersteuning van handleidingen.  
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