
 

1 
 

 

SCHOOL & VISIE: Ons schooleigen opvoedingsproject (november 2013) 

 

 

 Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Wat vinden wij belangrijk? 

 Het schoolteam verwoordt haar opvoedingsproject aan de hand van 6 geselecteerde items: 

- christelijke identiteit 

- ontdekken, exploreren en experimenteren 

- leefwereld en werkelijkheidsgebonden 

- ervaringsgericht werken 

- zelfontplooiing 

- samenwerken.  

 

 

Christelijke identiteit 

 

Wij vinden het belangrijk de dag te beginnen met een stilte- en sfeermoment waarin plaats is voor 

een gebed of Christelijk lied. 

We leggen vanuit de waardeverhalen van Jezus verbanden met de eigen leefwereld en eigen 

belevenissen van de kinderen. 

Belangrijke waarden zoals respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid en dankbaarheid integreren we 

in ons dagelijkse schoolleven. 

We vinden het opportuun dat de kerkelijke feesten een plaats hebben in het leven van onze 

kinderen. We maken dit aanschouwelijk in de klas en in de school. 

 

 

Ontdekken, exploreren en experimenteren 

 

In ons schoolteam vinden we het belangrijk dat de kinderen de wereld zelf leren kennen. Dit willen 

we bereiken door samen met hen te ontdekken, experimenteren en exploreren. 

We vertrekken vanuit de verwondering van de kinderen en laten hen materialen ontdekken, met 

concreet materiaal werken, experimenten uitvoeren en antwoorden zoeken op hun vragen. 

We willen kinderen de thema’s laten beleven doorheen de verschillende ontwikkelingsdomeinen. 

We ontdekken samen de wereld door middel van uitstappen. 

We besteden naast het cognitieve ook aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden van elk 

kind. 
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Leefwereld en werkelijkheidsgebonden 

 

Uitgaan van de ideeën en voorstellingen van kinderen betekent dat we ook rekening houden met 

vragen van kinderen. 

We zijn van mening dat, als we willen dat kinderen zich ontwikkelen, we hen in allerlei situaties 

moeten brengen die hen boeien en uitdagen. 

We moeten kinderen de nodige prikkels geven om hun denkwijze over de wereld op een hoger 

niveau te brengen. 

We kunnen door te observeren zien wat de kinderen bezig houdt. Deze informatie moeten we 

durven gebruiken tijdens de lessen. We moeten durven ingaan op interesses van kinderen. 

 

 

Ervaringsgericht werken 

 

Vanuit het standpunt: “Wat je zelf doet, onthoud je beter.” vinden we het belangrijk dat we de 

kinderen zoveel mogelijk kansen bieden om ervaringen op te doen en dit zowel binnen als buiten 

de klas. 

We moeten als leerkracht durven inspelen op de ideeën en mogelijkheden van de kinderen.  

We vinden het evalueren van zowel positieve als negatieve ervaringen belangrijk voor het 

leerproces van kinderen. 

 

 

Zelfontplooiing 

 

We moeten kinderen de mogelijkheid geven om op eigen tempo talenten te ontwikkelen. 

We durven kinderen in de spiegel te laten kijken om zo hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. 

Kinderen moeten geloven in hun eigen kunnen. 

We hebben de taak kinderen te leren omgaan met hun talenten en tekorten. 

We moeten een kind leren zichzelf te zijn en zijn mening te leren uiten op een correcte manier. 

We leren kinderen zichzelf open te stellen voor anderen door hulp te vragen en te bieden. 
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Samenwerken 

 

Samenwerken situeert zich voor ons op verschillende plaatsen: in de klas, op school, thuis, in de 

parochie… 

Samenwerken houdt voor ons in dat kinderen samen taken opnemen en uitvoeren, en dit met 

respect voor elkaar. 

We vinden dat samenwerken een actieve werkvorm moet zijn waarbij je kan leren van elkaar. 

Samenwerken begint met samen leren spelen, waarbij ieders eigenheid gewaardeerd wordt. 

Samenwerken is voor ons de sleutel tot succes in de maatschappij. 

 


