
 

Onze VISIE 

                                    Alles wat je aandacht geeft, groeit en bloeit 

1. Christelijke identiteit: 

Volg je hart, want dat klopt altijd 

Respect, verdraagzaamheid en verbondenheid. Dat is een greep uit de normen en waarden die 

we met trots uitdragen. Die christelijke identiteit van onze school heeft stevige wortels. Tegelijk 

omarmen we de diversiteit in onze school en zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort. Anders 

gezegd: we hebben een hart voor ieder kind.  

2. Zorg: 

Een kans is het mooiste wat je een kind kunt geven 

Iedereen krijgt in onze school de kans om te groeien en te bloeien. Dat doen we door onze 

kinderen aan te moedigen en te stimuleren in hun ontwikkeling. We zien het beste in ieder kind 

en we hebben aandacht voor de noden en mogelijkheden van iedere leerling. Samen met de 

ouders en de partners van onze school trachten we ieder kind naar een hoger niveau te tillen. 

3. Leren, ons aanbod: 

De toekomst gaat vandaag naar onze school 

Iedere leerling krijgt in onze school een rugzakje mee, gevuld met kennis, vaardigheden, 

veerkracht en zelfvertrouwen. Zo ontdekken onze kinderen hun persoonlijkheid en krijgen ze 

een beeld van hun talenten. De lat ligt hoog in onze school en toch houden we het hoofd, hart en 

de handen van onze kinderen in balans. Want iedere leerling heeft unieke talenten en 

interesses. Die koesteren we. 



 

4. Team, onze aanpak 

Een (h)echt team dat zorgt voor onze kinderen 

We hopen dat onze leerlingen later terugkijken naar onze school als een plek waar ze zichzelf 

konden zijn. Naar een periode waarin ze gehoord werden en zich gesteund voelden. En naar een 

schoolteam bij wie ze zich geapprecieerd en goed begeleid voelden. Onze mensen zijn een 

(h)echt team dat klaarstaat om leerlingen te laten groeien, zodat ze met een open blik de wereld 

kunnen verkennen. 

5. Samen, de gemeenschap: 

Ga je mee? Dan gaan we samen 

Samen gaan we ervoor! Leerkrachten, directie, administratief medewerkers, CLB-medewerkers, 

ouders en ouderraad, onze lokale kerkgemeenschap, … Allemaal dragen we ons steentje bij aan 

de ontwikkeling van onze kinderen. We maken samen het verhaal van onze school: ieder van 

ons met zijn of haar eigen talenten. En vooral met passie, een luisterend oor en veel 

enthousiasme. 

6. Warm gevoel, welbevinden: 

Wat een warm nest is me dat hier toch 

We willen dat onze kinderen elke dag met plezier naar onze school komen om te leren en te 

spelen. We zijn een warm nest waar de kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Iedereen 

werkt hard in onze school, ook de kinderen. Maar tegelijk maken we van elke dag een feest. 

7. Ouders: 

De kracht van een boom zit in zijn wortels 

Samen met de ouders zorgt ons schoolteam ervoor dat onze kinderen een stevige basis 

meekrijgen. Open communicatie en dialoog staan daarbij centraal. We willen partners zijn die 

de ouders bijstaan in de opvoeding, ondersteuning en begeleiding van de kinderen. Omgekeerd 

zijn ook de ouders welkom om mee te werken aan de toekomst van onze school. We schrijven 

samen ons verhaal! 



8. Kind: talenten, diversiteit, het uniek zijn 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf 

Ieder kind kan schitteren. Ons schoolteam geeft dan ook ruimte aan onze leerlingen, zodat ze 

hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. We beseffen als geen ander dat iedereen anders 

is. Jij bent jij en ik ben ik. Dat is nu eenmaal zo en dat is helemaal oké. In onze school kan iedere 

unieke ‘ik’ zichzelf zijn. 

9. Goesting: 

Wat je met goesting leert, vergeet je nooit 

Ook jij bent welkom in onze school. Om te leren, te spelen, te lachen en vooral om superveel 

plezier te maken. We maken van elke dag iets bijzonder, want er is hier altijd wel iets te 

ontdekken, te leren, te vieren. Samen zorgen we ervoor dat je hier een onvergetelijke tijd 

beleeft. Wij hebben er alvast zin in. Jij ook? 

 


