
 

 

 

OPVOEDINGSPROJECT VAN ONZE SCHOOL 

1. Welke doelen heeft onze school voor ogen ?  

Ons schoolteam werkt vanuit een christelijke inspiratie aan de ontplooiing van jonge mensen in 

al hun mogelijkheden. Onze leerlingen komen niet alleen naar school om te leren en kennis op 

te doen, maar ook om op te groeien tot iemand met een rijke persoonlijkheid die positief in het 

leven staat.  

Deze doelstelling willen we nastreven als een hechte schoolgemeenschap, waarbij alle 

medewerkers, ouders en leerlingen daadwerkelijk participeren aan de leiding en de realisatie 

van ons project.  

Wij bouwen ook aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en thuis voelt. Wij willen 

van onze school een plaats maken waar samengeleefd wordt, waar jonge mensen groeien in 

relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God.  

 

1.1.  Waardenopvoeding  

Door ons voorbeeld en ons voor-leven, willen wij onze leerlingen een aantal waarden bijbrengen 

die voor ons van wezenlijk belang zijn.  

In het vormingsproces van jongeren zijn waarden als geduld, respect en vertrouwen cruciaal. 

Respect en waardering zijn voor ons altijd wederzijds, en gelden zowel tussen leerlingen 

onderling als tussen leerlingen en leerkrachten of medewerkers van de school.  

Wij willen ook mensen vormen die leven voor anderen en niet alleen voor zichzelf. Dat komt tot 

uiting in waarden als vriendelijkheid, bescheidenheid, belangeloze inzet en bekommernis om 

anderen.  

Wij willen dat onze leerlingen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen, waarbij ze niet steeds 

vergeleken worden met anderen, maar in hun eigenheid gerespecteerd worden.  

Wij houden nog vast aan goede omgangsvormen, aan waarden als beleefdheid en 

wellevendheid.  

 

1.2.  Werken aan de eigen persoonlijkheid  

Als mensen met een eigen persoonlijkheid weten onze leerlingen zich een eigen mening te 

vormen. Zij kennen zichzelf in voldoende mate om de goede keuzes te maken en te kiezen voor 

waarden die belangrijk zijn.  

Iedere (jonge) mens is uniek en moet op onze school de kans krijgen om die eigenheid te vinden 

en te ontplooien. Zijn welbevinden is daarbij voor ons van zeer groot belang.  

 



 

 

 

Als ruimdenkend persoon hebben zij aandacht en belangstelling voor kunst, cultuur, verleden 

en toekomst, natuur, wetenschap en techniek.  

Onze leerlingen staan open voor de waarden die Jezus ons meegaf. In ons schoolleven hebben 

gebed en bezinning dan ook hun plaats.  

‘Ruimdenkend’ betekent voor ons dat zij zich verdraagzaam opstellen tegenover mensen van 

een andere cultuur, levensbeschouwing of etnische afkomst. Streven naar sociale 

rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw zijn voor hen vanzelfsprekend.  

 

1.3.  Leren openstaan voor anderen  

Wij vinden het erg belangrijk dat onze jongeren iemand worden die niet zichzelf centraal stelt, 

maar die veel waarde hecht aan de klasgroep, aan verbondenheid, kameraadschap en 

vriendschap.  

Hun respect en aandacht voor andere mensen uiten zich in hun zin voor rechtvaardigheid, trouw, 

eerlijkheid, klaarstaan voor anderen, hartelijkheid, empathie, belangeloze inzet en engagement. 

Dit zijn allemaal kenmerken die de basis vormen van goede menselijke relaties.  

Een groot relativeringsvermogen, soepelheid en humor in de omgang met anderen zetten hen 

mee op de weg naar volwassenheid.  

Dankbaarheid is voor hen een uiting van tevredenheid. Momenten van verdriet vormen een 

gelegenheid om te leren omgaan met mislukking en pijn. Onze leerkrachten en opvoeders zijn 

er om de leerlingen daarin bij te staan.  

We verwachten van onze leerlingen solidariteit met de minderbedeelden en zwakkeren in de 

samenleving, met mensen die minder kansen kregen of die met een beperking moeten leven.  

 

1.4.  Aandacht voor de juiste studiekeuze  

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen zich slechts goed kunnen voelen en ontplooien wanneer 

zij een studierichting volgen die aansluit bij hun eigen mogelijkheden en talenten. Daarom willen 

wij onze leerlingen begeleiden bij het kiezen van de juiste studierichting, ook naar het hoger 

onderwijs toe.  

 

1.5.  Motiveren om te leren  

Doorheen de verscheidene vakken werkt een leerling aan zijn persoonlijkheid en verruimt hij 

zijn kennis en vaardigheden. Hopelijk leert hij niet enkel voor rapportcijfers, maar wordt leren 

een grondhouding. Dat zal later nog van pas komen om de wereld beter te begrijpen en om 

zelfstandig te kunnen denken en handelen.  

 



 

 

 

Leren leren is erg belangrijk en leidt tot probleemoplossend denken en het zien van verbanden 

in de studie. Dit proces vereist de begeleiding van degelijke en vakkundige leerkrachten. 

Natuurlijk zijn hierbij eigen motivatie, inzet en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. In de 

praktijklessen en stages scherpen onze leerlingen hun vaardigheden aan en gaan hoofd en 

handen mooi samen. 

Voorwaarden om te kunnen leren, zijn ook dat zij leren rekening houden met afspraken en 

reglementen, met orde en stiptheid, dat ze een planning of procedure leren respecteren, en dat 

ze ten gepaste tijde de juiste initiatieven nemen. Samen met de wil tot samenwerken en overleg, 

zijn dit grondhoudingen die bijdragen tot een ordelijk verloop van het schoolleven en die onze 

leerlingen voorbereiden op hun deelname aan het maatschappelijke leven.  

Het leerproces in onze school wordt intensief ondersteund door het gebruik van ICT en 

multimedia, maar we verliezen daarbij nooit uit het oog dat de omgang met deze middelen op 

een evenwichtige en zinvolle manier gebeurt.  

 

2.  Op welke manier streven we onze doelen na ?  

De doelen die we met onze leerlingen willen bereiken, concretiseren we in onze pedagogisch-

didactische werking en in de sociaal-emotionele begeleiding op onze school.  

 

2.1.  Pedagogische werking  

Onze leerlingen leren, naast hun lessen en opdrachten, ook om met elkaar en met hun leraren 

en opvoeders om te gaan. Dankzij het project Leefsleutels in de 1e graad leren zij om samen te 

werken, om zich weerbaar op te stellen en om pestgedrag tegen te gaan. In de hogere jaren 

organiseren wij klasdagen waarin we de leerlingen de waarden willen bijbrengen van een 

gelukkige en duurzame relatie.  

Tijdens projecten en (buitenlandse) excursies streven wij naar een open en respectvolle 

omgang van begeleiders met leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Zulke initiatieven 

dragen ook bij tot hun open kijk op de hen omringende samenleving en op de wereld.  

Wij willen de leerlingen zelfrespect en stijl bijbrengen; daartoe is de kledij vrij, maar we vragen 

wel dat deze niet slordig of uitdagend is.  

Elke leerling die tijdelijk of langdurig afwezig is en/of in zijn kansen en mogelijkheden wordt 

beperkt, moet volwaardig aan het schoolgebeuren kunnen deelnemen. Niemand wordt 

uitgesloten.  

We streven naar een gezonde levensstijl bij onze leerlingen, met gepaste aandacht voor 

persoonlijke hygiëne en gezonde voedingsgewoonten. Daarbij gaat onze aandacht ook uit naar 

het veilige gedrag van leerlingen, in het verkeer en in hun leef- en werkomgeving. We  

 



 

 

 

willen onze leerlingen eveneens aanzetten tot voldoende lichaamsbeweging en sport, ook 

buiten de lessen lichamelijke opvoeding.  

Wij willen onze leerlingen respect en waardering meegeven voor de omgeving en voor 

duurzame ontwikkeling. We leggen op school de nadruk op een milieubewuste houding in 

verband met afval, grondstoffen en energiegebruik, zowel binnen als buiten de school. Respect 

hebben voor het eigen materieel en dat van de school is een grondhouding. 

We verwachten van onze leerlingen betrokkenheid bij het schoolgebeuren, bij buitenschoolse 

en sociaal geïnspireerde activiteiten. Zo vragen wij hun engagement voor acties als Stella4U2 

of de sponsoractiviteiten ten voordele van de Derde Wereld.  

We trachten ook onze leerlingen aan te zetten tot het nemen van initiatieven, waarbij ze zelf 

leren om voorstellen te formuleren en activiteiten te organiseren. Dit gebeurt onder andere in de 

Leerlingenraad.  

We streven ernaar dat onze leerlingen een gezonde houding aannemen ten opzichte van roken, 

alcohol en drugs. Bovendien willen wij dat ze leren om kritisch te staan tegenover reclame, 

consumptie, televisie, multimedia, het internet, (politieke) ideologieën, modetrends en bepaalde 

vormen van vrijetijdsbesteding.  

Ten slotte proberen we onze leerlingen ook voor te bereiden op hun maatschappelijke rol en 

hun burgerschap in ons land als democratische rechtstaat en in Europa.  

De aandacht voor een goede studiekeuze, komt tot uiting in de studiebegeleiding op onze 

school, in de rapportering en bij oudercontacten, in zorgvuldig geformuleerde adviezen, bij de 

organisatie van inleefstages (6e jaren TSO) en bij de opvang van leerlingen die vanuit een 

andere school/studierichting instromen.  

 

2.2.  Didactische werking  

Naast kennisoverdracht, besteden wij in onze school veel aandacht aan vaardigheden en 

attitudes, met bijvoorbeeld een aparte attitudebeoordeling op het schoolrapport.  

De vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen worden niet alleen in de lessen 

nagestreefd, maar ze worden ook geïntegreerd in workshops of buitenschoolse activiteiten. Wij 

willen degelijk onderwijs geven waarbij het zelfstandig leren denken en het zien van verbanden 

belangrijk zijn. Een nauwe samenwerking en een goed overleg tussen de leerkrachten, ook van 

verschillende vakken of disciplines, is hierbij absoluut noodzakelijk. Voor de leerplanrealisatie 

in al onze studierichtingen is een goede samenwerking op pedagogisch-didactisch vlak 

overigens een noodzakelijke voorwaarde geworden.  

We werken aan een open, actieve leeromgeving waarin leerlingen zelf op weg gaan om kennis 

en vaardigheden te verwerven. De leerkracht zal hen daarbij begeleiden, nadat hij eerst de 

nodige basiskennis en vaardigheden heeft aangebracht. Waar mogelijk worden coöperatieve 

werkvormen toegepast: hoekenwerk, groepswerk, begeleid zelfstandig leren, enz.  



 

 

We streven er ook naar dat onze leerlingen zelfstandig kunnen werken, dat ze gegevens leren 

opzoeken, verwerken en bewaren. Daarbij worden leerlingen aangespoord om te werken met 

multimedia, en begeleid in het gebruik van de ICT-middelen en het digitale platform van onze 

school (Smartschool) als onontbeerlijke hulpmiddelen bij het leren. Er wordt voor gezorgd dat 

de leerlingen van al onze studierichtingen en leerjaren, meermaals per week met de ICT-

middelen op onze school kunnen werken en dat ze op het einde van de eerste graad eenzelfde 

basisvorming op dat vlak hebben gekregen. Bij wordt bij die ICT-vorming de leerlingen 

aangeleerd hoe ze veilig, verantwoord en doelmatig kunnen communiceren.  

Alle leerlingen van het eerste jaar A worden gedurende minstens één lesuur per week begeleid 

op het vlak van leren leren, waarbij veel aandacht uitgaat naar het leren werken met een goede 

studieplanning en het vinden van een goed evenwicht tussen leer-tijd en leef-tijd.  

Wat de leerzorg betreft, streven naar een (preventieve) brede basiszorg voor alle leerlingen, 

met een aanpak op maat van iedere jongere, en dit volgens de principes van het 

‘handelingsgericht werken’. Deze aanpak komt niet alleen leerlingen ten goede die te maken 

hebben met een beperking of met een leer- of ontwikkelingsstoornis (zoals dyslexie, dyscalculie, 

AD(H)D, ASS, …). Maar een brede basiszorg met ‘handelings-gericht werken’ is goed voor àlle 

leerlingen. Meer informatie in dit verband is terug te vinden in de visietekst ‘Zorg op onze 

school’ (op de intradesk van Smartschool).   

Eén van de pijlers van de GOK-werking in de school is het wegwerken van leerachterstanden. 

Daartoe is er studiebegeleiding voorzien, waarbij de leerlingen die het nodig hebben, intensief 

worden begeleid op het vlak van motivatie, studieplanning en -methode, specifieke 

leerachterstanden voor bepaalde leervakken, enz.  

 

2.3.  Sociaal-emotionele begeleiding  

Met de sociaal-emotionele begeleiding streeft onze school naar het welbevinden van elke 

leerling. Enkele aspecten spelen daarbij een belangrijke rol.  

De preventie van socio-emotionele problemen wordt geconcretiseerd in de zorg waarmee 

klasgroepen worden samengesteld, het streven naar kleine groepen, het nauwe en persoonlijk 

contact met de klastitularis, de klassikale en individuele oudercontacten, de onthaaldagen voor 

eerstejaars, het onthaal voor zij-instromers, enz.  

De school streeft ook naar een goede communicatie tussen leerkrachten, directie en alle 

medewerkers die bij de zorg om leerlingen betrokken zijn. Daarbij is er ruime aandacht voor de 

draagkracht van de school, de ondersteuning en professionalisering van leerkrachten en andere 

medewerkers.  

Van meet af aan werd er bij de uitbouw van de Cel Leerlingbegeleiding aandacht geschonken 

aan een gestructureerde werking van deze Cel, waarbij nauw werd samengewerkt met alle 

actoren: directie, klastitularis, ouders, vakleerkrachten, CLB en andere externe diensten of 

instanties. Er is ook gezorgd voor een permanente aanwezigheid van minstens één 

leerlingbegeleider op school.  

In geval van specifieke problemen bij een leerling, is de zorg die leraren, opvoeders en/of 

directie verlenen, gebaseerd op de principes van het handelingsgericht werken.  


