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WELKOM!

Voorstelling school

Schoolvisie

Hoe leren kinderen op onze school?

Getuigenis ouders

Praktisch

Vragenronde



VOORSTELLING SCHOOL



¤ Team van 30 leerkrachten, 4 medewerkers en 8 vaste vrijwilligers

¤ Twee afdelingen

¤ Hoofdafdeling in de Alfons Biebuycklaan 24

¤ Wijkafdeling in de Henri Bouckaertstraat 29

¤ Hoofdafdeling telt 5 kleuterklassen en 12 lagere school klassen

¤ Gelegen in een woonwijk en vlak naast wijkpark ôDe Porreõ

¤ Wijkafdeling telt 3 kleuterklassen

¤ Vlak naast de Sint -Eligiuskerk, op 5 minuten 

wandelen van de Gentbrugse meersen



SCHOOLVISIE

Aandacht voor elk kind

Verbondenheid

Ontwikkeling van de totale persoon

Leren leven

Respectvolle houding

Katholieke dialoogschool



Aandacht voor elk kind:
voor ons is elk kind uniek en we zien deze diversiteit als een meerwaarde voor het 

leerproces. We werken steeds vanuit een gedifferentieerde aanpak waarbij we blijvend 

oog hebben voor de groeimogelijkheden van elk kind.

Samenwerken in groep = leren van elkaar



Werken in kleine groepjes = aandacht voor elk kind



Werken in hoeken = divers aanbod



Verbondenheid: we streven voortdurend naar een goede samenwerking en 

communicatie tussen de leerlingen, leerkrachten, ouders en de buurt. Dit alles kunnen 

we enkel realiseren in een hechte en liefdevolle schoolgemeenschap, waar een warm 

en open schoolklimaat heerst.



Verbondenheid tussen de leerlingen:  gouden weken, met verschillende klassen 

samen activiteiten uitwerken, zeeklas, bosklas, samen feestvieren, musical met de 
lagere schoolé 



Verbondenheid tussen de leerkrachten:  samen op bezoek bij de zee - en 

bosklassers, teambuildingsmomenten,é



Verbondenheid tussen de school en de ouders: spelletjesnamiddag, 

voorleesmoment, oudercomit®, helpende handen bij allerlei activiteiten,é 



Verbondenheid tussen de school en de buurt:  samenwerking met Brede School, op 
uitstap in de buurt, kennismaking met organisaties in de buurt,é



Ontwikkeling van de totale persoon : wij bieden de kinderen een veilige, positieve en 

stimulerende omgeving waar ze zich goed kunnen voelen en zo hun talenten kunnen 

ontdekken, ontplooien en gebruiken. We werken op school aan verschillende competenties 

zodat de leerlingen een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen.

Rollenspel

Schrijfdans

Bezoek theater

Culturele activiteiten



Strapdag

Gezonde voeding



Yoga

Bewegingstussendoortjes

Genieten van de natuur



Leren leven: met de leerkracht als gids willen we de kinderen leren ontdekken wie 

ze zijn, hen verantwoordelijk leren samenleven met de ander, hen naastenliefde, 

waarden, afspraken en normen meegeven. Hierbij brengen we hen bij dat fouten 
maken mag, dat dit eigen is aan het leren. We begeleiden de kinderen in het 

maken van keuzes maar spreken hen ook aan op hun verantwoordelijkheid.

Zich aan de afspraken houden wanneer we op uitstap gaan.

Leerlingenraad



Zelfstandigheid wordt gestimuleerd: fruit snijden, tanden poetsen, tafel dekken,é



Speelplaatswerking: keuzes leren maken tijdens de 

middagspeeltijd

6e leerjaar: grote fietsexamen

Kleuters: wekelijks fietsen



Respectvolle houding: het schoolteam leeft een respectvolle houding voor aan de 

kinderen door zelf respectvol en open om te gaan met elkaar en met de kinderen. 
Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen en leren hen zorg 

dragen voor elkaar, het materiaal en de natuur.

Zorg dragen voor elkaar
Hoe gedraag ik me op het 

openbaar vervoer?



Mooimakers !

Warme en open relaties

Respect tonen vooré



Wij zijn een katholieke dialoogschool waar kwaliteitsvol onderwijs hand in hand gaat 

met leren leren , leren werken en leren samenleven. Vanuit onze christelijke traditie 

bouwen we elke dag aan een hechte en liefdevolle schoolgemeenschap.

Iedereen is welkom Inzet voor goede doelenLeren van en over elkaar


