Het DNA van onze school : respectvol- betrokkenheid- leerplezier- onderzoekend
Leerlingen worden begeleid in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in
diversiteit anderzijds.
We moeten kinderen leren samenleven in de wereld van morgen zodat ze zich ontwikkelen tot actieve, empathische
burgers. We brengen hen de basiswaarden van een democratische samenleving bij. Deze waarden worden
geconcretiseerd in attitudes en handelingen.
We hebben de volgende basiswaarden in de focus gezet : respectvol, betrokkenheid, leerplezier en onderzoekend.
Deze basiswaarden zijn de rode draad doorheen onze hele werking.
Respectvol is onze kernwaarde in heel ons onderwijsgebeuren. Respect voor jezelf, voor de unieke persoonlijkheid
voor anderen, voor de natuur, het milieu, voor het materiaal in de klas. Respect onder collega’s, voor en van de
directeur, van ouders voor leerkrachten en omgekeerd, van leerlingen voor leerkrachten en omgekeerd.
Respectvol betekent voor ons vooral aanvaarden dat iedereen verschillend is en dat verschillend zijn een
meerwaarde kan betekenen.
We trachten rekening te houden met vragen en interesses van kinderen. Welbevinden en betrokkenheid dragen we
hoog in het vaandel. Voelen en leren gaan hand in hand. Emoties kunnen leerprocessen bevorderen of belemmeren.
De leerkrachten werken vol enthousiasme en geven uitdagende opdrachten met verschillende werkvormen.
We scheppen een kansrijke omgeving waarin kinderen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen.
Kinderen moeten de kans krijgen om succeservaringen op te doen. Daarom vinden we differentiatie belangrijk om
het leerplezier te vergroten.
Met een positieve gedrevenheid streven we ernaar onze mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Met ons
enthousiasme proberen we anderen aan te steken.
De 21e eeuw competenties leiden tot een onderzoekende houding die noodzakelijk is in zowel in ontwerpen,
onderzoeken als problemen oplossen.
Daarom laten we van jongs af aan kinderen de kans om te exploreren en te experimenteren.
We zetten in op STEM onderwijs. Dit omvat wiskunde, wetenschap en techniek.
Kinderen leren vanuit een probleemstelling of behoefte via een proces tot een oplossing te komen.
Onze school zorgt ervoor dat ouders bij de inschrijving van hun kind weten waartoe ook zij zich zullen engageren als
zij hun kind toevertrouwen aan ons.
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