Waar iedereen zich welkom Voelt
Waar samenhoR igheid een band creëert

Waar we met aandacht zOrg bieden

Waar we ons laten inspireren door het Evangelie

Waar we lereN van en met elkaar

Waar we steeds nieuwe Horizonten willen ontdekken
Waar we Open communiceren

Waar we werken in een sFeer van vertrouwen
ZICH WELKOM VOELEN
Als dorpsschool vormen we een kleine gemeenschap

waar kinderen, ouders en teamleden zich goed voelen
waar ieder uniek is en er mag zijn

waar iedereen welkom is om samen school te maken en met ons op weg te gaan.
SAMENHORIGHEID

Samen ontmoeten we elkaar in onze hechte gemeenschap.
We voelen ons verbonden door samen leren, samen spelen, samen plezier maken.
Samen met ouders en externe partners
hebben we hetzelfde doel voor ogen:

Gelijkgericht werken aan de ontwikkeling en de groei van ieder kind.
ZORG BIEDEN

Als zorgzame school streven we naar optimale kansen voor elk kind.
Leerkrachten bieden hierbij de eerste lijnszorg.

Vanuit het geloven in elk kind stellen ze haalbare doelen,
binnen een individueel leertraject.

Een positieve benadering haalt het beste in elk kind naar boven.
Deze manier van kijken naar, denken over,

vraagt een zorgbrede aanpak en een zorgzame communicatie op alle terreinen.
Hierbij hebben we oog voor de draagkracht en de grenzen van onze school.
EVANGELIE als INSPIRATIEBRON
We willen met hoofd, hart en kracht onze naasten liefhebben
zoals Jezus het ons voorleefde (naar Lc.10, 27 – 28)
Volg je hart want het klopt…

Gebruik je kracht want het helpt…
Verruim je geest want het heelt…

LEREN van en met ELKAAR
De voorwaarde tot kwaliteitsvol leren is het creëren van een gevoel van welbevinden.
Kinderen leren op een speelse manier door zien, doen, horen, voelen…
De ontwikkelingsdoelen en eindtermen streven we na in een klassfeer
waar kinderen zich durven uiten,
waar fouten maken mag,

waar succes ervaren wordt.

waar leren een sociaal gebeuren is.
HORIZONTEN ONTDEKKEN

Elke dag laten we kinderen hun leefwereld ontdekken.
Een leefwereld vol kansen met afspraken en grenzen.

We willen ook met een vernieuwende en verruimende bril kijken naar de grote wereld.
Hierbij wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel geprikkeld
en leren we hen bewust keuzes maken.

We leren hen stap voor stap hun zelfredzaamheid te ontwikkelen
in die wereld dichtbij en veraf.

OPEN COMMUNICATIE

Als team staan we voor een open communicatie met alle participanten.
We maken bewust tijd

om met een luisterend oor en vanuit een positieve ingesteldheid
een gesprek aan te gaan.

We creëren een lerende werkomgeving met groeikansen
als we delen in elkaars expertise

en over onze werking durven en kunnen communiceren.
SFEER van VERTROUWEN
In onze “HOF” van vertrouwen leggen we een stevige basis
als we elkaars talenten erkennen en waarderen,

als we met onze kleine en grote verhalen welkom zijn
als we blijven geloven in ieder kind.

Samen bouwen we “VROENHOF” uit tot een school
waar je met plezier kan leren en ontwikkelen.

