SCHOOLVISIE.
PEDAGOGISCH PROJECT.

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de
katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van
welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke
dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en
vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke
dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van
de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school
maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en
leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders
die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de
wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project
van de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind
je op de website van de school: www.poelbergommeland.be.
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schoolVISIE.
Vrije basisschool ‘t NIEUWLAND
Onze school is een gezellige, familiale, warme basisschool gelegen in het groene hart en
aan de rand van Tielt.
Vanuit de kracht van de eigenheid van kinderen willen wij, personeel van de school, kansen
geven aan onze kinderen om te groeien:
-

groeien in wie ze zijn,
groeien in wat ze weten,
groeien in wat ze kunnen.

We bieden duidelijke groeikansen waar onze kinderen en leerkrachten dingen samen mogen
en kunnen ontdekken, ervaren en leren.
Groeikansen voor iedereen met ‘goesting’ voor morgen.
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1. UITGANGSPUNTEN VAN ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT.

Wij zijn een katholieke school.
Vanuit de inspiratie in bijbelverhalen en in de persoon van Jezus Christus willen
wij meebouwen aan een kwaliteitsvolle opvoeding.
Met katholieke school bedoelen we dat onze school open staat voor alle
kinderen met om het even welke levensbeschouwing of geloofsovertuiging.
Vanuit die inspiratie hechten wij veel belang aan het samen leven, het samen
leren, het samen ontdekken.
Deze inspiratie geven wij door in ons dagelijks leer-en leefaanbod.

2. WIJ ZORGEN VOOR EEN DEGELIJK EN SAMENHANGEND
INHOUDELIJK AANBOD.
We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien.
Ons aanbod is gericht op breed groeien in wie we zijn, in wat we weten, in wat
we kunnen.
Om hiertoe te komen zetten we in op de persoonsgebonden en cultuurgebonden
ontwikkeling.
In ons aanbod is een logische samenhang te vinden.
We bouwen voort op wat kinderen beheersen binnen de verschillende
ontwikkelvelden om tot groei te komen.
We willen dat kinderen goesting hebben en blijven hebben om te groeien, nu en
later.
Zin in leren! Zin in leven!
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3. WE KIEZEN VOOR EEN DOELTREFFENDE AANPAK EN EEN
STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT.
We kiezen de beste aanpak om het groeien van alle kinderen zo groot mogelijk
te maken.
Wat kinderen in zich hebben is het vertrekpunt om tot groeien te komen.
We proberen kinderen actief te betrekken in het leren.
Ze vergroten kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.
Onze opvoeding wordt gedragen door het geloven in die groeikansen.
Bouwstenen van onze aanpak:
- zich competent voelen
- zich verbonden voelen
- zich betrokken voelen
Van onze leraren verwachten we dat ze: model staan voor goed leren, kansen
scheppen om te groeien, aansluiten bij wat de leerlingen al beheersen, zinvolle
contexten aanbieden, interactieprocessen begeleiden, peilen naar de vorderingen,
helpen en coachen.
4. WE WERKEN AAN DE ONTPLOOIING VAN ELK KIND, VANUIT
EEN BREDE ZORG.
Met onze zorgwerking streven wij optimale ontwikkelingskansen na voor AL
onze kinderen op school.
Onze zorgwerking streeft naar een hoge betrokkenheid en welbevinden.
Samenwerken is daarbij essentieel om onze zorgwerking verder richting te
geven.
Ons zorgbeleid heeft als ultiem doel: goesting blijven hebben om te ontdekken
en te leren.
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5. ONZE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE.
We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We
respecteren ieders verantwoordelijkheid. We dragen zorg voor een goede
organisatie.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie.
We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende
kwaliteitsbewaking en -verbetering.
We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:
- de leerlingen als eerste betrokkenen,
- de ouders als verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen.
Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot
mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school,
- het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid
van de school,
- externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze
professionalisering,
- de lokale gemeenschap.
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