
Ieder kind is UNIEK!

We zetten in op de kracht en de unieke talenten van de kinderen.
Ieder kind - met zijn eigen verscheidenheid - is welkom in onze school.

We trachten bij elk kind basisvertrouwen en een positief en realistisch
zelfbeeld op te bouwen in verbondenheid met anderen.

Ons motto: ‘Ik durf en mag mezelf zijn in Klavertje Vier-sel!’

We zetten in op SAMEN school maken!

We zetten in om telkens opnieuw in verbinding te gaan met elk kind, elke
ouder, elke collega,…  Deze verbinding is noodzakelijk om een veilig en
warm schoolklimaat te creëren waar eerlijkheid en respect belangrijke
waarden zijn.  We moedigen de kinderen aan om van en met elkaar te
leren.

De begeleidende rol van de leraar inspireert het verbindend
communiceren.  Team Klavertje Vier-sel staat steeds klaar om in dialoog te
gaan met elkaar en anderen.

We slaan de handen in elkaar en maken SAMEN het verschil!

We GELOVEN erin!

We geven alle kansen om kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten te
verwerven.  We moedigen onze leerlingen in deze 21ste eeuw aan om hun
eigen leren en leven zelf in handen te nemen.

Korte instructies en doorgedreven differentiatie geven kinderen kansen tot
zelfstandig (ver) werken.  We stimuleren hen om uitdagingen aan te gaan en
obstakels om te buigen tot mogelijkheden.

We geloven in de groeikracht van elk kind.
Ieder op zijn eigen manier en tempo.

ZORGEN voor...

Zorgen voor zichzelf, de ander, elkaar, de samenleving, de natuur, onze
schepping,...

We dragen ons steentje bij aan een samenleving waar plaats is voor
iedereen; zeker voor de kinderen die leven in een kansarme omgeving.
Door zicht te krijgen op de culturele, materiële, menselijke en sociale
armoede kunnen we respectvol met hen aan de slag en zo bouwen aan een
boeiend, leerrijk en veilig schoolklimaat.

Zo trachten we te zorgen dat onze school een thuis is voor iedereen!


