Sterk niveau van leren
gedragen door eigen professionaliteit

De aard van het leren
evolueert met de
groei van de kinderen.

kinderen leren al doende en spelenderwijs
kinderen leren ontdekkend
kinderen leren van elkaar
kinderen leren langs verschillende wegen
kinderen leren door overdracht van de leerkracht
kinderen leren leren

uitnodigende klasomgeving
rustige sfeer
rijk klasmilieu
inspelen op interesse
uitdagende zinvolle en correcte leerstof
samenhang over de leerjaren
variatie van werkvormen
herhaling
stappenplannen
feedback geven aan de kinderen, met cijfers en
woorden

We willen elk een gedreven
leerkracht zijn met een
voor kinderen.

Als leerkrachten maken we
het verschil voor een sterk
leerresultaat.

enthousiasme uitstralen
open voor vernieuwing maar kritisch
tijd nemen
humor

Aandacht voor evenwicht in aanpak,
opvoeding en ontwikkeling van de kinderen

Voluit aandacht hebben
voor de eigenheid van
ieder kind
maar ook leren leven en
functioneren in groep.

bevestigen en vertrouwen
motiveren op maat
alle talenten zien
realisme
‘ in ieder kind zit iets moois’

Zorgen dat elk kind al het nodige
leert en tegelijk aandachtig zijn
voor de hele ontwikkeling van
de persoon.

duidelijke structuur
de kinderen goed kennen
eigen-aardigheid
ontplooien in groepsverband
‘iemand mogen worden te midden van anderen’

Groeikansen geven aan ieders
talenten maar tegelijk leren
omgaan met fouten en
beperkingen.

bekwaam in kennis en vaardigheden
welbevinden
studie-attitude
differentiatie
‘zorg vloeit voort uit bezorgd zijn om…’

Met oog en oor voor elkaar
goede relaties – open communicatie
Met en voor kinderen

In team

luisterend oor
klasgesprekjes
zichzelf durven zijn en meetellen
gevoelens uiten

collegiale ontmoeting
neuzen in dezelfde richting
werken in overleg met elkaar

Met ouders

In een netwerk

gedeelde zorg en
verantwoordelijkheid
goede informatie
samenspraak

met onderwijspartners
met het dorp en de parochie
met stadsorganisaties
met al wat buiten de school
gebeurt

Ruimte voor traditie en geloof
christelijke spiritualiteit, waarden en wijsheid
ruimte scheppen voor
een gelovige kijk op het leven

openstaan voor wat ons
mens-zijn overstijgt

religieus-christelijke beleving

vieringen
gebed
bezinning
christelijke feesten

levensbeschouwelijke verscheidenheid

Respect voor ieders
overtuiging en beleving

christelijke waardenopvoeding

Bijbel
Solidariteit met minderbedeelden

