Onder constructie
Ons opvoedingsproject

In “ZEVEN SPRONGEN” willen wij onze school aan jou voorstellen:

Kwaliteitsonderwijs
Wij willen als team werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod. Wij
willen aangepast onderwijs waar je kind alle kansen krijgt om zich volledig te ontplooien

Maximale ontwikkelingskansen voor ieder kind
Door een goed uitgeschreven zorgplan willen we alle ons toevertrouwde kinderen de beste zorgen
geven zodat zij hun kwaliteiten maximaal kunnen benutten, in samenwerking met alle
betrokkenen: kinderen, ouders, leerkrachten, zorgbegeleiders, externe begeleiders. Wij willen
rekening houden met de verschillen tussen de kinderen, zowel op het vlak van de interesse als
wat betreft hun mogelijkheden.

Dynamische school
We willen een school zijn die zichzelf en zijn werk telkens opnieuw wil toetsen aan een
veranderende maatschappij en daardoor openstaat voor nieuwe ideeën en eigentijdse
leermiddelen en werkvormen.

Werken aan de totale persoonlijkheid
In onze school willen we de kinderen leren wat "sociaal zijn" en "solidariteit" betekenen. Wij willen
dat iedereen elkaar echt kan ontmoeten. Zo leren we omgaan met elkaar en een stevige basis
opbouwen voor een goede samenleving. Onze aandacht gaat zowel naar de verstandelijke, als de
psychomotorische en de sociale ontwikkeling met als doel de harmonische ontplooiing van de
totale persoon.

Met respect en waardering
Elk kind verdient respect! Elke persoon is uniek en verdient waardering. Het kansarme kind krijgt
onze bijzondere aandacht.
Zorgcoördinatoren en leerkrachten zorgen er in de kleuter- en lagere school voor dat zwakkere
leerlingen optimale kansen krijgen. Met ons digitale leerlingvolgsysteem volgend we elk kind van
beging tot einde schoolloopbaan op!

Met een positieve ingesteldheid
We besteden in de school veel aandacht aan het positieve: een belangrijke voorwaarde om te
komen tot de vorming van een ‘evenwichtig persoon’. We doen dat door de motivatie te verhogen
en de nieuwsgierigheid te prikkelen. We werken met de kinderen aan een positief zelfbeeld.
Onze rapportering benadrukt steeds het positieve. Binnen WO-lessen wordt zoveel mogelijk
aanschouwelijk gewerkt en waar het kan gaan klassen ‘buiten de muren’ om te leren.

Vanuit een christelijke achtergrond
Als katholieke school zijn wij ook sterk verbonden met onze parochiegemeenschap. We willen
onze kinderen enthousiast maken voor de persoon en de boodschap van Jezus Christus en zo
proberen in hun eigenheid "een stukje Christus" zichtbaar te maken in onze omgeving.

