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2. Ons pedagogisch project 

 
Wij stellen u graag onze schoolvisie voor aan de hand van vijf wegwijzers. De 

wegwijzers en de koffers maken u wegwijs doorheen de doelstellingen van onze 

katholieke kleuterschool. 

2.1 Opdracht 1 

 

 

 

  In onze school streven we naar 

zingeving vanuit een christelijke 

overtuiging 

Wij hebben aandacht voor 

ontmoetingsmomenten en het samen vieren 

rond diegene die ons verbindt 

Daarom: 

Zorgen wij voor een sfeervolle 

godsdiensthoek en bieden wij elke dag 

een zinvol godsdienstmoment aan. 

Verzorgen we onze onthaalmomenten 

en voorzien we regelmatig momenten 

van ontmoeting in onze klasactiviteiten 

Wij hebben oog voor een verbondenheid met 

de anderen. Vanuit basisvertrouwen en 

liefde ervaren kleuters geborgenheid  

Daarom: 

Hebben wij aandacht voor zowel blije 

als verdrietige levenservaringen van 

kinderen. 
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2.2 Opdracht 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze school werken wij aan een 

degelijk samenhangend 

ontwikkelingsaanbod  

Wij houden rekening met de verschillende 

aspecten binnen de totale ontwikkeling van elk 

kind  

Daarom: 

Bieden wij activiteiten aan waarbij 

aandacht is én voor Hoofd én voor Hart 

én voor Handen. 

Ontwikkelen we thema's die ruime 

ontwikkelingskansen bieden  

Wij begeleiden kinderen om tot een volgend 

ontwikkelingsniveau te komen. 

Daarom: 

Kiezen wij een aanbod dat het best 

aansluit bij de mogelijkheden en de 

behoeften van de kinderen. 

Zal ons aanbod ook voldoende 

uitdaging bevatten om een volgende 

ontwikkelingsstap mogelijk te maken. 
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2.3 Opdracht 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze school bieden we een 

doeltreffende didactische aanpak aan 

en een stimulerend opvoedingsklimaat  

Wij creëren een stimulerend 

opvoedingsklimaat om de totale ontwikkeling 

(Hoofd, Hart en Handen) van de kleuters 

te ondersteunen  

Wij hebben oog voor een doeltreffende 

didactische aanpak, een aanpak die kleuters 

de beste kansen tot ontwikkeling biedt  

Daarom: 

Werken we met belangstellingspunten 

die zo nauw mogelijk aansluiten bij de 

leefwereld van de kleuters. 

Proberen we hun motivatie en 

welbevinden te verhogen door ze tot 

succeservaringen te begeleiden  

Daarom: 

Begeleiden we vanuit een ontmoetende 

leerkrachtenstijl en willen we de 

positieve ingesteldheid van elke 

kleuter stimuleren. 

Laten we kinderen ervaren dat ze op 

hun leerkracht kunnen rekenen als ze 

ondersteuning en sturing nodig hebben 
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2.4 Opdracht 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze school werken we aan de 

ontplooiing van ieder kind vanuit 

een brede zorg. 

Wij kiezen voor het ondersteunen van de eigen 

ontwikkelingswijze van elk kind  
Wij kiezen voor een zorgbrede aanpak  

Daarom: 

Organiseren we een ruim aanbod aan 

werk- en speelhoeken en een rijk en 

gedifferentieerd activiteitenaanbod  

Daarom: 

Hebben we in samenspraak ons eigen 

kindvolgsysteem ontwikkeld dat jaar 

na jaar opgevolgd, aangevuld, 

besproken en doorgegeven wordt. 

Laat dat kindvolgsysteem ons toe om 

alle kinderen met een brede zorg te 

begeleiden in hun ontwikkeling  
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2.5 Opdracht 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school streeft naar een 

school als gemeenschap en 

organisatie  

We werken samen met alle betrokkenen in een 

open overleg  

Is er een sterke cultuur van overleg in het 

team waardoor de organisatie van de school 

vlot verloopt  

Daarom: 

Is er een grote luisterbereidheid en 

samenwerking met het oudercomité en 

de ouders. Door deze participatie 

kunnen accenten gelegd worden in de 

schoolwerkplanning. 

Is er een open overleg tussen externe 

instanties zoals de pedagogische 

begeleiding, het centrum voor 

leerlingenbegeleiding… 

Daarom: 

Zijn er regelmatig formele en 

informele overlegmomenten. 

Proberen we de schoolprioriteiten uit 

te bouwen door samenwerking in 

planning, uitvoering en evaluatie.  


