
VOL VERWONDERING

Onze dorpsschool is gelegen op een unieke locatie, midden in het groen,
tussen bos en bemde.

Het is een kleine oase waar kinderen, leerkrachten, ouders en iedereen die
de school een warm hart toedraagt, welkom is.

We willen een school zijn die kinderen uitnodigt om met verwondering
open te staan voor het moois dat de natuur, de school

en het leven te bieden heeft.
Zo leren we respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar

en met onze planeet.
Als katholieke dialoogschool leggen we ons oor te luisteren bij de

verhalen van Jezus, gaan we in gesprek met elkaar,
zoeken we naar wat ons bindt.

Er is ruimte voor ontmoeten
in samen vieren, samen leven, samen - zijn.



STEVIG IN ONZE SCHOENEN

Als leerkrachten vormen we één sterk team
en bouwen we aan een veilige en gezonde plek,

waar alle kinderen zich goed in hun vel kunnen voelen,
waar onbezorgd leren echt fijn kan zijn.

We moedigen een positieve kijk op zichzelf aan en stimuleren hen
in het ontdekken en ontwikkelen van hun unieke talenten.

We geloven in hen en begeleiden hen stap voor stap
in het verleggen van grenzen.

Kinderen worden veerkrachtig en hun zelfvertrouwen groeit.
We planten zaadjes voor een kritische geest in een gezond lichaam.

OP ONTDEKKING

Als leerkrachten zijn we steeds op zoek om de leerstof aan te bieden
waarbij de kinderen zelf kunnen exploreren en onderzoeken,

want hun spelen en leren groeit vanuit nieuwsgierigheid.
We trekken dan ook graag van binnen naar buiten

om de wereld te ontdekken.
De natuur rondom de school is een belangrijke inspiratiebron

die we koesteren.
Via tal van dynamische en vernieuwende werkvormen komen alle

ontwikkelingsdomeinen evenwichtig aan bod.
Met het leerplan ZILL als rode draad,
creëren we de goesting om te leren!

OM TE GROEIEN

In onze school mag iedere unieke ‘ik’ zichzelf zijn.
Elk kind krijgt tijd, ruimte en ondersteuning om te groeien op eigen tempo

en volgens eigen mogelijkheden.
Bij hindernissen gaan we zorgzaam in overleg met verschillende partners

om een gedifferentieerd leertraject uit te stippelen.
Binnen een krachtige leeromgeving is het leren van en met elkaar

ontzettend belangrijk. Kinderen krijgen rijke ervaringskansen
om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en sterke individuen

die klaar zijn om een stap in de grote wereld te zetten.



MET ELKAAR

Met de directeur, de juffen en de meesters, de kinderen, de ouders
en het dorp schrijven we samen ons verhaal.

Via klasoverschrijdende projecten maken we leren zinvol en zorgen we
voor verbinding en wederzijds respect. Iedereen werkt mee.
Als één familie zorgen we voor een bruisende dorpsschool

in een warme buurt.
Een plek waar we met plezier vertoeven
waar we een veilig thuisgevoel ervaren

waar elk kind zich goed voelt!


