Ons opvoedingsproject
Ons opvoedingsproject is voor een groot deel verkregen door de eigenheid van onze
school, die door de jaren gevormd werd door de ligging, de kinderen en hun ouders
en de opvoeders.
Vanuit navraag bij leerkrachten, door het luisteren naar ouders en kinderen en in
samenwerking met onze lagere school, zijn wij gekomen tot een groot aantal
waarden. Welke waarden streven wij na: respect, zelfvertrouwen,
verantwoordelijkheidszin, luisterbereidheid, zelfstandigheid, dankbaarheid,
hulpvaardigheid, doorzettingsvermogen, eerlijkheid, leergierigheid, teamgerichtheid
en levenslust.
Wij willen het familiale karakter van onze school zeker benadrukken, zodat iedereen
in onze school zich goed kan voelen.

Geloofsgemeenschap
Wij zijn een katholieke school. Wij hanteren een christelijk opvoedingsproject.
Katholiek wil ook zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke
kinderen, maar een katholieke school waar ALLE kinderen welkom zijn. Dialoog is
hierbij een onmisbaar gegeven.
We laten alle kinderen KENNIS maken met christelijk geloven. Hierbij aansluitend
reiken we hen kansen tot BELEVING aan. Rituelen, symbolen, gebed, vieringen en
acties zijn hiervan voorbeelden.

Leergemeenschap
Onze school probeert elk kind te laten worden wie hij in aanleg reeds is. Elk kind mag
zijn wie hij is, groeien in wat hij kan, zijn grenzen verleggen.
Onze prioriteit in onze school staat voor een inspirerende leeromgeving.
We zoeken naar een leerproces dat gericht is op de totale persoon en beperken ons
daarbij niet alleen tot kennis.
We zoeken naar een totale ontplooiing van………HOOFD, HART, HANDEN. We
laten de kinderen groeien door hun successen, passies en talenten centraal te
stellen. Als de kinderen mogen doen waar zij goed in zijn, krijgen ze een positiever
zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Leefgemeenschap
Wij willen een school opbouwen waar de kleuters, ouders, leerkrachten, directie en
personeel zich goed voelen. Daarom zorgen we elke dag voor een warm en
opvoedend klimaat.
We investeren in eigentijds onderwijs door de nieuwste leermiddelen en
mediatechnieken.
We blijven ons professionaliseren op alle ontwikkelingsdomeinen.
We werken aan een echte zorgcultuur voor onze kinderen.
Wij bouwen aan een veilig gevoel voor onze kinderen, aan een ‘hart’elijkheid en
erkenning.
Wij motiveren tot zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling waar respect en
eerlijkheid essentiële bouwstenen zijn.

