
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Stella Matutina staat elke leerling centraal, van de meest praktisch denkende tot de theoretisch 
gerichte leerling. We voeden hen op tot fijne, kritische jongvolwassen burgers met een positief 
zelfbeeld en bewust en actief deelnemend aan onze samenleving. 
 
Elk sterpunt van ons logo staat voor een kernbegrip van onze visie.  
 
Groei  
 
Iedere leerling is uniek en krijgt op onze school de kans om zijn talenten en kwaliteiten te 
ontdekken. We garanderen een gelijkwaardige leerwinst voor elke leerling. We betrekken 
leerlingen zoveel mogelijk bij hun leerproces. Eigen leerstrategieën ontwikkelen vormt de basis 
van succesvol leren. Door verbeelding te stimuleren motiveren we leerlingen om vernieuwende 
oplossingen te bedenken voor de kansen en uitdagingen van vandaag en morgen. 
We dagen leerlingen uit waar het kan, we ondersteunen waar nodig en bemoedigen om vol te 
houden ook als het wat moeilijker gaat.  
We zetten in op de totale ontwikkeling van de leerling, waarbij zowel kennis, inzicht, vaardigheden 
en attitudes een belangrijke rol spelen. Fouten maken mag en biedt nieuwe kansen.   
Leerlingen leren voor zichzelf, de anderen en de omgeving zorgen. Wij vormen onze leerlingen 
tot bekwame, zelfstandige en kritische personen die bewust omgaan met informatiebronnen en 
media, opinies en ideeën en die een gezonde levensstijl hebben. We helpen hen bij reflectie over 
wat belangrijk is voor henzelf en voor de samenleving. Dit zal hen ook toelaten om de juiste 
keuzes te maken.  
We werken verder aan een bekwaam lerarenteam. Bij het realiseren van doelen krijgt dit team 
de nodige ondersteuning vanuit het beleid. Leerkrachten krijgen de kans om zich verder te 
professionaliseren. Elke leerkracht maakt immers het verschil. 
 
 
 
Verbonden 
 
Leerlingen mogen graag naar school komen en zich veilig en prettig voelen. Daarom maken we  
van onze school een plaats waar aangenaam en respectvol met elkaar wordt omgegaan. Een 
positief en veilig school- en klasklimaat zien wij als een voorwaarde om tot leren te komen. Dankzij 
het vertrouwen dat ze van anderen ervaren, kunnen ze leven, groeien en zich ontwikkelen.  
We begeleiden jongeren in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen en de wereld. 
School maken we samen door om te leren gaan met ieders talenten en beperkingen. 
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De school heeft aandacht voor elke leerling en bijzondere aandacht voor jongeren die het door 
omstandigheden moeilijker hebben. Vanuit de christelijke traditie maken we leerlingen solidair 
met mensen die in onze en andere samenlevingen minder kansen krijgen. 
Leerlingen en het hele schoolteam dragen zorg voor elkaar. We gaan als opvoeders een relatie 
aan met onze leerlingen en blijven geloven in hun mogelijkheden. We zijn waakzaam aanwezig 
en dragen de opvoedingsverantwoordelijkheid samen met het hele schoolteam. In deze zorg 
willen we ook onze verwachtingen blijven uitspreken en ons verzetten tegen onaanvaardbaar 
gedrag, zonder los te laten.  
 

Open 
 
We stellen ons verdraagzaam op tegenover mensen van een andere cultuur, levensbeschouwing, 
etnische afkomst of seksuele geaardheid. Streven naar sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid is voor ons vanzelfsprekend. 
Onze leerlingen staan open voor de christelijke waarden. Bezinning heeft op onze school een 
plaats. 
Wij vragen van onze leerlingen een open kijk op de wereld en wakkeren hun belangstelling aan 
voor cultuur, kunst, geschiedenis, politiek, wetenschap en techniek.  
We streven naar open communicatie en transparantie. We stellen ons open voor vernieuwing en 
inbreng van ouders en externe partners. 
 
Betrokken 

Wij vragen dat onze leerlingen actief meewerken aan ons project. Leerlingen groeien naar 
zelfverantwoordelijkheid en autonomie. We vormen hen tot geëngageerde mensen die hun 
verantwoordelijkheid opnemen in de maatschappij van morgen.  
Het schoolteam, leerlingen en ouders werken samen aan een succesvolle toekomst voor elke 
jongere. Betrokken ouders zien we hierbij als een meerwaarde. 
Tegelijk geven we onze leerlingen dankbaarheid en waardering mee voor hun omgeving en zetten 
we hen aan tot een duurzame levensstijl met aandacht voor het milieu.  
 
 
Enthousiast 
 
Het schoolteam van Stella Matutina biedt kwaliteitsvol onderwijs door een stimulerend aanbod te 
voorzien. We hebben oog voor de leefwereld, talenten en beperkingen van onze leerlingen en 
ons didactisch handelen wordt hierop afgestemd.  
Onze leerkrachten geven heel graag de liefde voor het vak door en laten leerlingen zoveel 
mogelijk proeven van verschillende domeinen. We begeleiden hen enthousiast bij niet-
vakgebonden activiteiten of projecten, op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied.  
 
 
  
Stella Matutina: je toekomst begint hier! 
 

 


