
 

 

PEDAGOGISCH PROJECT 
1. CHRISTELIJKE IDENTITEIT. 

Onze school is een katholieke basisschool en als katholieke school werken we aan een schooleigen 
christelijke identiteit waarin Jezus ons voorbeeld en onze inspiratiebron voor ons handelen is. 

Ons streefdoel is : 

Een positieve sfeer creëren met open communicatie waarin alle kinderen, alle leraren en directie, alle 
ouders en andere school betrokkenen zich goed voelen en gelukkig mogen zijn. 

Vanuit ons Christelijk geïnspireerd mensbeeld geeft onze school voorrang aan voor ons belangrijke 
waarden en normen zoals: 

beleefdheid, eerlijkheid, solidariteit, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheidszin, zorgzaamheid, trouw, rechtvaardigheid, 

begrip, geduld, dankbaarheid, liefde, vriendschap, waardering en verwondering voor 

mens en natuur, cultuur, eerbied en respect voor alle kinderen (met een andere geloofsopvatting, een 
fysieke beperking…) 

Onze christelijke identiteit is zichtbaar, herkenbaar binnen onze school, zowel binnen de klas als 
buiten het klaslokaal 

Als school organiseren we tal van activiteiten om onze christelijke visie uit te dragen zoals: 

- schoolvieringen (begin en einde schooljaar in de kerk, de andere vieringen in de turnzaal) 

       Begin schooljaar 

       Allerheiligen 

Advent en Kerstmis met ook kerstmarkt / kerstkoor 
 
Vasten en Pasen 
Einde schooljaar 

- Dagelijks gebed in de klas en in de refter 

- Kerstspel door leerlingen 6e lj en 3KL 

- Godsdienstig geïnspireerde liederen (ook uit andere landen)  tijdens de wekelijkse samenzang met 
alle leerlingen van de basisschool. 

- Godsdiensthoekje in alle klassen en een onthaalhoek in de inkomhal van onze school met  
  kaarsen en bloemen, geboortekaartjes, wensen, herdenking aan overledenen, verjaardagen … 

- Solidariteitsacties : 

● Samenwerken met de wereldwinkel 
● Tweejaarlijkse Damiaanactie (stiftenverkoop, film en project) 
● Kerstmarkt ten voordele van lokale projecten 



● Welzijnszorg (met gezamenlijk startmoment en verdere uitwerking in alle klassen) 
● Sterzingen voor B-asiel, een lokale organisatie die kansarmen uit Beveren 

ondersteunt. 
● Broederlijk delen (Vlaamse kermis) 

● De warmste week 

● Brug ( 5de lj ) 

Onze school maakt deel uit van een grote kerkgemeenschap door: 

● Infoavonden rond solidariteitsacties te volgen 
● Actieve deelname viering eerste communie ( samen met de werkgroep ) 
● Kerkelijke feestdagen die ook in de klas besproken worden 
● Betrokkenheid bij het vormsel 

 

Van ouders die hun kinderen naar onze school sturen, verwachten we  

● Dat ze achter de visie van onze school staan 
● Dat ze ons steunen om hun kinderen de waarden en normen die wij hen willen 

meegeven, helpen realiseren 

2. REALISEREN VAN EEN KWALITATIEF ONDERWIJSAANBOD, GERICHT OP DE UNIEKHEID EN DE TOTALE 
ONTPLOOIING VAN ELK KIND (COGNITIEF, SOCIAAL, MOTORISCH, MUZISCH, CREATIEF) 

Vanuit het nieuwe leerplan van het Katholieke Onderwijs Vlaanderen, Zin in leren!Zin in leven! (ZILL!). 
Samen met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de ‘Vlaamse gemeenschap’ vormt dit voor 
onze school de leidraad om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. 

Als team proberen we dit te realiseren met behulp van : 

* aangepaste leermiddelen zoals eigentijdse handboeken, methodes conform de leerplannen,  
   digiborden in alle klassen van het lager, computers in elke klas, computerklas LS, internetaansluiting 
in elke klas, schoolwebsite, chromebooks, wifi.. 
 
* activiteiten zoals leeruitstappen, culturele activiteiten, meerdaagse schoolreizen, Moev,sportdagen,  
   Rollebolle …), klasoverschrijdende activiteiten rond de jaarthema’s tijdens de periode van carnaval, 
Sint… 

* projecten in schoolverband zoals Gloob (milieu) in de kleuterschool , Mos(afval) sorteren, afval 
opruimactie georganiseerd door de gemeente, jaarlijkse strapdag (verkeer), Vlaamse week tegen 
pesten (Ketnet), Bednet… 
 
3. WE KIEZEN VOOR EEN STIMULEREND VEILIG OPVOEDINGSKLIMAAT EN EEN DOELTREFFENDE 

DIDACTISCHE AANPAK 

We stellen het welbevinden van het kind voorop als belangrijkste voorwaarde voor een optimale 
ontwikkeling. Dit volgen we specifiek op door de leerlingenfiche-zelfevaluatie- leer-en leefhouding 
(bovenbouw), afname van sociogrammen, uitgewerkte projecten in schoolverband (vriendschapsdag, 
anti-pestweek, werken rond gevoelens op klasniveau ) 

De leerlingenraad op school geeft leerlingen de kans om hun wensen/ideeën…te uiten en mee te 
helpen realiseren. 

De rustruimte op school geeft leerlingen de mogelijkheid om even tot rust te komen, verdriet te 
verwerken, ruzies/pesterijen uit te praten.  

We stimuleren het leren met en van elkaar door klasoverschrijdende activiteiten  
(differentiatie momenten per leerjaar, hoekenwerk, kiesuurtje, tutorlezen peter/meter 1e/6e, jaarthema 
momenten, musical eerste graad) ook met KS en LS samen (bosspel, paasspel, 
gezelschapsspelletjes aanleren/samen spelen, voorleesmomenten.. 

We zorgen voor een krachtige leeromgeving met de nodige middelen. Deze moet voldoende 
aanwezig, uitdagend, hedendaags en stimulerend zijn. De school investeert hier voortdurend in. De 



uitbouw van digitalisering en media is hier een belangrijk aspect van ( gebruik van Chrome books, 
laptop, digitale borden..) 

Aandacht voor brugactiviteiten 3de kleuter en eerste leerjaar. 

 

4. WE WERKEN AAN DE ONTPLOOIING VAN ELK KIND VANUIT EEN BREDE ZORG. 

We zorgen er als school voor dat elk kind met zijn mogelijkheden en beperkingen zo ver mogelijk 
geraakt in zijn ontwikkeling en dat het een continue, ononderbroken leerproces blijft.  

Kinderen ontwikkelen en leren maar als ze zich goed in hun vel voelen. 

Dit bewaken we door: 

Kleutervolgsysteem met gerichte observatiefiches om procesgericht de kleuters te evalueren. 

Leerling-volg-systeem voor lezen, spelling en wiskunde. 

MDO’ s  en oudercontacten voor alle (zorg) leerlingen op regelmatige basis  

Binnenklasdifferentiatie en klasoverschrijdende differentiatie, differentiatie in huistaken 

Zorgactiviteiten door zorg/ondersteuningsnetwerk. 

Uitwerken en toepassen van redelijke aanpassingen voor kinderen met leer- en/of 
gedragsmoeilijkheden 

Extra zorg voor meer-en hoogbegaafden d.m.v. kangoeroeklas werking vanaf het 4de leerjaar en 
verrijkingsopdrachten in de onderbouw. 

Nascholingsprojecten. 

Het coördineren en ondersteunen van alle zorginitiatieven wordt gerealiseerd door de 
zorgcoördinator/zorgleerkrachten. Zij worden hierbij ondersteund door: 

directie, CLB-medewerkers (psychologen, maatschappelijk assistenten, arts ), logopedisten, 
kinesisten, personeel van het ondersteuningsnetwerk, paramedisch personeel revalidatiecentrum, 
kerngroep samenwerkingsverband gewoon lager / buitengewoon lager 

 

5. ONZE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE 

Aangezien we een Nederlandstalige school zijn, verloopt alle communicatie in het Nederlands. Hierbij 
vergeten we de anderstaligen niet en zetten we ons in om de boodschap op een duidelijke en 
eenvoudige manier over te brengen. 

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs in de eerste plaats met de ouders als 
opvoedingsverantwoordelijken voor hun kind. Communicatie is er via korte en duidelijke brieven via 
Gimme ( Gimme heeft ook een vertaalfunctie ) 

Diezelfde inzet verwachten we ook van de ouders. Waar nodig voor een goede communicatie doen 
we beroep op een tolk of de tolkentelefoon. 

 Als open school dragen wij een goede communicatie hoog in het vaandel. Vanuit onze school zijn wij 
zeker bereid om in dialoog te treden en streven wij naar een open communicatie tussen leerkrachten, 
directie, ouders, CLB en externe begeleiders met als centraal persoon het kind zelf. Hiervoor is een 
vertrouwensrelatie nodig die we opbouwen via allerlei kanalen, informele ( schoolfeesten, Vlaamse 
kost..) en formele ( oudercontacten, rapporten, infoavonden op afspraak en initiatief van de ouders, de 
leerkracht, de directie of het kind zelf). 

Ook de digitalisering van onze communicatie zorgt voor een vlottere en meer uitgebreide uitwisseling 
van informatie. 

Daarnaast beschikt onze school ook over een oudercomité en een leerlingenraad, zodat ook via deze 
weg de school een luisterend oor kan zijn. 



* mail van de directie : sanctamaria@sgkei.be 

 

 

 

 

WIJ WILLEN EEN SCHOOL ZIJN 

* waar een positieve, warme sfeer en geborgenheid heerst 

* waar we via klasdoorbrekende activiteiten, leerzame (al dan niet meerdaagse )uitstappen, en 
projecten actief naar buiten komen 

 
* waar iedereen (ouders, leerlingen, leraren) welkom is, zich thuis voelt, zich veilig voelt, graag  
   naar toe komt en zichzelf kan zijn. 

* waar kinderen gestimuleerd worden in hun kind-zijn met hun eigen mogelijkheden en talenten. 

* waar kinderen gestimuleerd worden op te groeien tot zelfstandige mensen die verantwoordelijkheid 
tonen 

* waar middelen aangereikt worden waardoor kinderen kunnen ontplooien op alle vlakken  

  (cognitief, motorisch, creatief, sociaal.. ) 

* waar duidelijke afspraken en regels gelden 
 
* waar waarden en normen gerespecteerd en voorgeleefd worden 
  
 
        DIE KINDEREN VOORBEREIDT OP EEN GELUKKIG LEVEN IN DE MAATSCHAPPIJ! 

 

 

mailto:sanctamaria@sgkei.be

