
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                   



 
 

 
 

P E D A G O G I S C H  P R O J E C T  D E  D U I Z E N D P O O T ,  O V E R B O E L A R E   

 
Jouw eigen weg  

In onze school is het leren en leven gericht op je harmonische ontplooiing: hoofd, hart en handen. 
Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die je nodig hebt 
om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in onze wereld. 
We beginnen daarmee op het kleine oefenveld van de school om straks als ‘jonge wereldburger’ mee te werken aan 
een meer rechtvaardige samenleving. 

 
Dit kleine oefenterrein is er ook om je de kans te geven je te uiten zodat je kan leren omgaan met wat er in je leeft, 
dit in relatie met jezelf en met de ander(en). 
Daarvoor maken we tijd, scheppen we ruimte en klimaat voor gesprekken en  expressiemogelijkheden. 

 
Elke leerkracht op onze school wil hierbij een gids zijn, een leraar op je weg die je begeleidt en ondersteunt. 
Deze leerkracht wordt geholpen door het leerplanconcept ‘Zin in leren! Zin in leven! 
Dat de harmonische ontwikkeling benoemt en beschrijft en dat hem of haar gericht doet        werken. 

 
In ons evalueren en rapporteren bekijken we je met een ruime bril. 
We leggen het accent op ‘breed evalueren’ waarbij je als totale persoon gewaardeerd  wordt. Al je talenten 
worden in het licht gezet. 

 
 
 
 



 
 

 
 
Een goede duizendpootrit voor iedereen 

 

 

Vanuit onze visie op brede zorg, hebben we oog voor wat je nodig hebt en willen we       zorgzaam met je omgaan. 
Soms kan het leren moeilijk gaan, soms heb je een leervoorsprong. 
Samen zoeken we naar een traject op maat, met aangepaste leerhulp en begeleiding. Je krijgt dan de kans om op 
eigen tempo te leren. 
Enkele voorbeelden die tegemoetkomen aan specifieke noden zijn: 
begeleid spelen, huiswerkklas, interactief voorlezen, connectlezen, zorg op maat, kwartiermakers, bijsturing 
differentiatie in huiswerkbeleid e.a. 
 
Als leer-‘kracht’ zetten we onze ‘kracht’ in om je welbevinden en je betrokkenheid te verhogen. 
We geven heel wat kansen tot zelfsturing en rekenen ook op je oprechte inzet. 
 
We creëren een veilig klas- en schoolklimaat waarin jij en alle andere kinderen aanvaard  worden, omdat iedereen 
belangrijk is. 
We trachten je duidelijk te maken dat de waarde van de mens niet bepaald wordt door zijn uiterlijk, zijn bezit of zijn 
talenten. 
Het antipestbeleid, Rots - en watersessies, Breintijd, actief werken aan de executieve functies, kindgesprekken… 
zijn enkele voorbeelden die positief gedrag stimuleren. 
 
 

Bepaalde problematieken vragen voor externe ondersteuning. 
Indien nodig roepen wij op een verantwoorde wijze de hulp in van het CLB, het ondersteuningsnetwerk of 
externe begeleiding. 



 
 

 

Een beetje verduidelijking bij onze Rots- en watertrainingen en Executieve functies  
 

 
Rots- en watertrainingen:  
 
Het is belangrijk dat kinderen leren om stevig in hun schoenen te staan. Dat zij met een 
goede manier met elkaar omgaan en dat ze leren om hun grenzen aan te geven. Om dit op 
school beter handen en voeten te kunnen geven, wordt er bij ons een fysieke sociale 
competentietraining "Rots en Water" gegeven vanaf de derde kleuterklas tot het einde van 
het zesde leerjaar. 

Binnen de Rots- en Watertraining wordt aan verschillende thema's gewerkt zoals:  

 Sterk staan, verdraagzaamheid 
 Weerbaarheid 
 Grenzen respecteren en aangeven 
 Doorzetten en samenwerken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Werken aan executieve functies: 
Execu…. Wat?? 



 
 



 
 

 

 

DIGITALISERING 
 
Onze school streeft ernaar een leer- en ontwikkelingsklimaat te creëren waar we uw kind, vanuit zijn of 
haar leefwereld, positief prikkelen en inspireren om dingen bij te leren. 
De kunst is de leerling net boven zijn of haar niveau uit te dagen zodat ‘het kunnen’ vergroot wordt. 
Natuurlijk vraagt deze invalshoek evengoed de nodige logistieke stimulans. We investeren bijvoorbeeld 
zoveel als mogelijk in digitalisering. Zo leren de kinderen bij ons typen en kan elk kind beroep doen op een 
laptop. We hebben een duidelijke leerlijn in onze ICT-vaardigheden 
 
 
Ieder kind is anders, heeft dus zijn eigen troeven maar ook zijn eigen vragen en problemen. We stellen ons 
tot doel zo adequaat mogelijk individuele zorg te verlenen waar nodig. De school beschikt over een zorgnet 
waar kansen, tijd en ruimte geboden worden.  

 



 
 

 

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL 
 
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 
dialoogschool. Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Bij het inschrijven in onze school 
ontvangt u hieromtrent alle nodige informatie. Zo doen wij beroep op tolken om de 
communicatie soms te vergemakkelijken, communiceren wij op een zo eenvoudige manier 
met pictogrammen en helpen wij u ook met het doorverwijzen naar instanties waarop u 
beroep kan doen.  
 
Als katholiek dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding 
en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool 
houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten 
dat ze hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken.  
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt 
aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school 
geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid 
gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. Om de ouders zoveel 
mogelijk te betrekken proberen wij zo laagdrempelig mogelijk te werken; koffiemomentjes 
op school, soep – en babbelstandje op oudercontacten, lees(groot)ouders, talenten van 
ouders in onze school inzetten, duidelijk (laag) kostenbeleid naar ouders toe…  
 
 
 

 
 
 
WELBEVINDEN 
 
Elk kind moet zich goed in zijn vel voelen. Leerkrachten nemen deze op het eerste zicht 
eenvoudige invalshoek ter harte: observatie, een luisterend oor en begeleidende aanpak 
voor wat de leerling aanbelangt. 
Door te mogen zijn wie ze zijn, door ze ruimte te geven om zich te uiten, kunnen kinderen 
makkelijker openbloeien en genieten van hun leven op school. 



 
 

Tegelijk werken we met het individu naar respect binnen en voor de leefgemeenschap. 
Regels dienen gerespecteerd, zelfkritisch denken wordt fors aangemoedigd en zorgzaam 
omgaan met de andere brengt ons terug bij onze eerste zin: élk kind moet zich goed in zijn 
vel voelen. We vinden het ook belangrijk om onze kinderen weerbaar en zelfstandig te 
maken. Hiervoor zetten we elk jaar opnieuw in op Rots- en watertrainingen en werken we 
maandelijks aan de executieve functies bij uw kind. 

 
 

 
 

EN GOEDE, OPEN COMMUNICATIE 
 
Wij zijn een Nederlandstalige school. Alle communicatie verloopt dus in het Nederlands. 
Anderstaligen laten we niet in de kou staan: we proberen de boodschappen zo eenvoudig 
en duidelijk mogelijk mee te geven door te werken met pictogrammen en een 
vertaalfunctie in Smartschool. Ook hebben we een aangepast onthaalfolder. Van ouders 
verwachten we een even goede inzet. Waar noodzakelijk kan evenwel een tolk ingeschakeld 
worden.  
Goede open communicatie en dialoog zijn belangrijk. Ook hier staat het belang van het kind 
centraal. We streven dan ook naar het opbouwen van vertrouwensrelaties tussen alle 
betrokken interne en externe partijen en dat via formele of informele contacten.  
 

 
 
De digitalisering opent nog eens extra communicatiewegen naar een vlottere, toegankelijke 
uitwisseling van informatie. 
Tenslotte zijn we dankbaar voor de inbreng van ons oudercomité. Ook zij zijn een 
uitnodigend aanspreekpunt.  
 



 
 

 

 
 
 

Een team met een hart aan het stuur 

Om je te helpen groeien, willen we tonen dat we met je begaan zijn, willen we je 
warmte  en aandacht bieden. 
We geloven sterk in de kracht van ‘hartelijkheid’. 
We willen graag van ‘harte’ les geven en je mag voelen dat we een ‘hart ‘ hebben voor 
wat je raakt en wat je bezighoudt. 
 
Deze tijd vraagt ook om vastberadenheid in het opvoeden tot een ‘gelukkig kind’. 
Als leerkracht durven we dan ook ‘neen’ zeggen en je grenzen aanbieden. 
Omdat we graag positief gedrag stimuleren gaan we ook op een zinvolle manier om met 
‘belonen’. 
Onze afspraken worden gedragen door het ganse team en bevorderen de goede relatie 
met kinderen en met collega’s. 

 
We bieden je een school met structuur waar het fijn is ‘samen’ te zijn en waar iedereen 
een plekje heeft. Zo veranderden we ons afhaal-rijsysteem. Nu komt elke ouder zijn 
kind afhalen in een cirkel binnen de school. Zo verkleinen we de grens tussen ouder en 
leraar.  

 

 



 
 

 

Samen op weg 
 

Onze school is er voor jou! 
Onze school is een warme gemeenschap waarin ‘samenleven’ kracht geeft.  
We werken gedreven om ons opvoedingsproject in de praktijk om te zetten. Dit doen we samen met 
u als ouder, het CLB, de lokale gemeenschap,   de ouderraad, het LOC en vrijwilligers. 
 
Vieren brengt ons allemaal dichter bij elkaar. Het samen zijn, aanvaarding van ieder, kansen tot ontmoetingen 
dankbaar gedenken, lekker tafelen…  
Dit beleven we op de proclamatie, koffiemomentjes , eetfestijnen, het schoolfeest, het einde van 
een  project, carnaval, …… en zo ook tijdens onze eucharistievieringen. 

 
Ons samen zijn, samen leren, samen werken, samen dragen, samen vieren, samen 
feesten, samen leven…versterkt éénieder en krijgt zo echt betekenis! 

 
 

Leerlingen 
 
 
 
 
 
 

 
Ouders 

Oudercomité 

CLB 

  

 
Schoolmedewerkers 

Parochie 

Schoolbestuur 

 
 
 

 

Samen met onze 
Duizendpoot gaan 

we samen op weg, 
op pad, op 

ontdekking. 
 

 



 
 

Jezus heeft een plaats in onze Duizendpoot 

 

We zijn een katholieke dialoogschool en houden van gastvrijheid. 
Dat wil zeggen dat we als school bewust openheid creëren naar andere 
levensvisies en levenshoudingen. 

 
Als leerkracht willen we samen met jou stilstaan en verwonderd kunnen zijn over het 
‘kleine, het goede, het mysterie, de zin van het leven…’. 
Op deze reis zullen we je enkel richting geven. 
Dit doen we door een sfeer te scheppen waar je je veilig en geborgen voelt, waar 
je blij en dankbaar kan zijn als het goed gaat en waar je troost kan vinden als je 
het moeilijk hebt. 
Vanuit ons christelijk geloof bieden we je verhalen, rituelen, vieringen, 
woorden, bezinning, gebed… 
We vragen van jou om de lessen godsdienst en de vieringen op een respectvolle 
manier  bij te wonen. 

 
Ook nodigen we je uit om oog te hebben voor de meest kwetsbaren in onze  
maatschappij. Op een eigentijdse wijze betuigen we onze solidariteit. 
Met enkele concrete acties steunen we projecten zoals: ‘Vastenvoettocht Broederlijk 
Delen, Schoendozenactie in de advent, de warmste week... Ook zijn alle kinderen welkom 
bij onze vieringen, ongeacht het geloof. Uw kind wordt niet verplicht het gebed mee te 
doen. De waarden die achter een verhaal zitten staan centraal bij ons. 
Samen, klein en groot, jong en oud…willen we onze verbondenheid met elkaar vieren



 
 

 

 
 
ZILL 
 
Zin geven in leren en zin geven in leven? Een makkie of een heuse klus? Het is onze taak een 
zo rijk en breed mogelijk onderwijzend en pedagogisch aanbod te bieden en kinderen te 
assimileren met de vele aspecten van de samenleving waarin zij opgroeien. Een kind zin, 
goesting geven, om te leren en te leven?  Dat doen we vanuit een uitgekiende uitdrukkelijke 
uitvalsbasis: de eigenheid, de specifieke persoonlijkheid en vaardigheden en talenten van de 
leerling zelf! We zetten in op outdoor learning en op de talenten van onze leerlingen en 
leraren. We verliezen ook het belang van ‘op ontdekking gaan’ en ‘bewegen tussendoor’ 
niet uit het oog.  

 
 



 
 

 


