… een school die leeft en bruist
… een school met enthousiaste mensen en nieuwe ideeën
… een school waar kinderen zichzelf kunnen zijn en thuis
kunnen komen
… omdat een kleine school heel groot kan zijn.

OPENHEID
Het is ons doel om door middel van dialoog een
goed contact te hebben met alle (groot)ouders
omdat de betrokkenheid en het welbevinden
van onze kleuters centraal staat. Dit begint al ’s
morgens vroeg met een persoonlijk contact en
een handdruk op de speelplaats.
Onze school is meer dan alleen het gebouw.

SOLIDARITEIT
Samen staan we sterk.
We stimuleren de kinderen om samen te werken met andere
kleuters, met ouders, met leerkrachten, met organisaties
(noord-zuid, bednet,…) om zo een gemeenschappelijk doel te
bereiken. Vb. ouders die komen helpen bij klasactiviteiten,
samenwerking tussen de leerkrachten, co-teaching,…
We helpen onze kinderen opgroeien tot personen die een
gevoeligheid ontwikkelen voor de noden van anderen.

GASTVRIJHEID
Iedereen is welkom: we zijn terecht trots op onze
laagdrempeligheid. Onze warme gastvrijheid, door
een open en persoonlijke benadering, leidt tot
respect voor iedereen.
Elkeen mag zich hier thuis voelen.

INNOVATIE
Als school kiezen we voor een steeds
vernieuwende aanpak als dit ons
onderwijsaanbod kan verbeteren.
We doen ook inspanningen om extra middelen
te genereren om vernieuwende materialen aan
te kunnen bieden en zo doelgericht te kunnen
werken op maat van elk kind.

SOBERHEID
We willen aandacht schenken aan eenvoud, en zorgzaam en
bewust omgaan met eigen materiaal, schoolmateriaal en
energie.
In alle eenvoud bieden we de kinderen een rijke waaier aan
van menselijke, christelijk geïnspireerde waarden en normen.
We staan stil bij de eenvoudige dingen van het leven en
proberen daarvan maximaal te genieten. Vb. genieten van de
natuur, momenten van gezellig samen zijn, een liefdevol
gebaar en aandacht voor elkaar.
EVENWAARDIGHEID
Iedereen is uniek en evenwaardig: ‘Iedereen kan iets,
niemand kan alles’.
Ieder kind kan en mag groeien, eigen talenten ontdekken en
vormgeven.
We kunnen maar evenwaardig omgaan met elkaar als we
aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd
inzien dat ‘verschillend-zijn’ ook een echte rijkdom is.

KWALITEIT
We stellen de totale ontwikkeling van het kind voorop. We
respecteren de tijd die een kind nodig heeft en de tijd die een kind
wil nemen om te “leren leren”.
Aangepast en actueel materiaal zorgt ervoor dat alle kinderen de
ontplooiingskansen krijgen die ze nodig hebben.
We kennen en ontwikkelen voortdurend onze eigen sterktes. Door
het volgen van individuele en teamgerichte nascholingen zorgen we
ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs optimaal blijft.
Extra uren wenden we aan om tegemoet te komen aan de specifieke
noden van kinderen die meer uitdagingen nodig hebben alsook voor
kinderen die we meer oefenkansen willen bieden.

