


Binnen onze katholieke dialoogschool leven, werken en 
vieren we samen vanuit Jezus’ woorden “Heb elkander lief, 

zoals ik u liefheb”. Dit leven en werken binnen een Joods-
Christelijke geloofstraditie uit zich in het vormen van een warme 

groep die omgaat met elkaar op basis van verbondenheid en 
wederzijds respect. Hierbij stellen we ons dienstbaar en solidair op 
ten opzichte van de a/Andere(n). Het vieren van ons geloof geven 
we vorm binnen de eucharistie, gebedsmomenten, pastorale 
animatie… Zo beogen we kinderen, vanuit hun vrijwillige motivatie 
om het goede te doen, te laten bijdragen aan een hechte en 
liefdevolle samenleving, geïnspireerd door Jezus. 

Een school waar we bevlogen zijn door de

WAARDEN EN NORMEN
van Jezus!

Een school waar we binnen een

WARM LEEFKLIMAAT
vliegen!

Met ons enthousiast schoolteam willen we kinderen tot 
gelukkige, gezonde, positieve en zelfstandige 
volwassenen helpen vormen. Dit doen we door een warm, 

veilig en positief leefklimaat aan te bieden waarin aandacht 
is voor het stimuleren van de kinderen hun creativiteit, 
zelfredzaamheid en talenten, en door actief aandacht te 
hebben voor het welbevinden tijdens het leren en leven van 

en met elkaar. Op deze manier willen we kinderen begeleiden 
in het zoeken van hun plaats in de wereld. Hiervoor zijn onze 
eerder vernoemde waarden en normen inspirerend. Zo geven 
we onze kinderen zin in leven! 

Een school waar we vliegen binnen een

STIMULEREND LEERKLIMAAT
gericht op de wereld van morgen!

Bij ieder kind streven we een grondige basiskennis en 
noodzakelijke basisvaardigheden na. Deze breiden we uit met een 
gezonde maar realistische leerambitie, vertrekkende vanuit de 
mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. We proberen elk van 
onze kinderen op een positieve manier uitdagingen aan te bieden 
om zichzelf steeds verder te ontwikkelen. Aan de hand van 
kwaliteitsvol onderwijs bereiden we onze kinderen voor om 
zelfstandig en met open geest kritisch en oplossend te denken 
binnen onze steeds verder ontwikkelende wereld. De 
werkelijkheid is zoveel mogelijk ons vertrekpunt. Zo geven we 
onze kinderen zin in leren!



Een school waar we

SAMENvliegen!

Een school waar we op

EIGEN HOOGTE
vliegen!

Vanuit onze sterke visie op zorg ‘De Pluimen van De Ooievaar’ 
proberen we alle kinderen op onze school maximale 
ontwikkelingskansen te bieden en zoveel mogelijk op eigen 
hoogte te laten vliegen. Dit doen we door rekening te 
houden met het totale kind, en dit zowel vanuit de 
persoonsgebonden als cultuurgebonden ontwikkeling, en 
door een sterke preventieve werking aan te bieden. Het 
bieden van zorg doen wij steeds vanuit de onderwijsbehoeften 
van het kind zelf en door constructief samen te werken met alle 
partners (kinderen, ouders, CLB, logopedisten en andere 
externen). 

Onze school wil samen met alle betrokken mensen school 
maken en dit door te werken in een sfeer van betrokkenheid en 

wederzijds respect ten opzichte van elkaar. Open communicatie 
ten voordele van het kind dragen we dan ook hoog in het 
vaandel. Dit vliegen doen we samen met: kinderen, 
(groot)ouders, schoolteam, schoolbestuur, ouderraad, 
leerlingenraad, schoolraad, externen, dorpsgemeenschap, 
scholengemeenschap tot zelfs de wereld. Samen willen we tot 
leren en leven komen! 

Surf naar www.deooievaar.info en ontdek onze filmpjes die per 
krachtzin uit ons pedagogisch project tonen hoe we deze realiseren 
in onze dagelijkse praktijk. Vlieg je mee? 

Benieuwd hoe we ons pedagogisch project 
in de praktijk brengen?

http://www.deooievaar.info
http://www.deooievaar.info



