
Onze gemeenschappelijke schoolvisie op goed kleuteronderwijs

We heten jou van harte welkom in onze autonome kleuterschool.
We zijn een warme en zorgzame school waar het kind centraal staat.
Wie je ook bent en wat ook je achtergrond is, in een katholieke dialoogschool ben je welkom.
We willen een oefenplaats zijn voor een (samen) leven in een wereld die gekenmerkt is door
diversiteit en verschil.
Daarom werken we o.a aan waarden als verdraagzaamheid, eerlijkheid, respect voor elkaar en
materiaal.
Op een eigentijdse wijze willen we ook de christelijke stem binnenbrengen.
Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt,
stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving,
waar een plaats is voor iedereen.

Ieder kind is uniek en daarom vinden wij een persoonlijk contact en persoonlijke benadering heel
belangrijk.
Daarnaast willen we zorgen voor een verbindende relatie met de andere kleuters, leerkrachten, klas
en school. School maken doen we samen, je bent niets zonder de anderen.
Verbondenheid zorgt ervoor dat je iets betekent voor de anderen.
We willen samen met de ouders op weg gaan om de best mogelijke begeleiding voor elk kind aan te
bieden. Samen willen we het kind voorbereiden op het latere leven.

Binnen ons kleuterteam neemt iedereen een stuk van de verantwoordelijkheid voor de goede gang
van zaken binnen de school op zich.
Onze gemeenschappelijke visie zorgt ervoor dat we op eenzelfde manier kijken naar wat goed
onderwijs is. Dit betekent ook dat leerkrachten zich blijvend moeten professionaliseren.

Onze aangename en sfeervolle klassen met voldoende structuur zorgen ervoor dat de kinderen in
een positief en veilig klasklimaat terecht komen.
Een plaats waar ze zich gewaardeerd voelen, ze mogen zijn wie ze zijn en met een leerkracht die blijft
geloven in de groeikansen van elk kind.
We willen het beste in elk kind naar boven halen zodat iedereen de kans heeft om te groeien binnen
zijn/haar eigen mogelijkheden.

De leerkracht zorgt voor een gevarieerd en uitdagend aanbod zodat de kinderen optimale kansen
krijgen om zelf te ontdekken, te experimenteren en hun grenzen te verleggen en dit met de nodige
regels en afspraken.
We stimuleren de zelfredzaamheid en ondernemingszin en helpen de kinderen om keuzes te leren en
durven maken.
Door succeservaringen op te doen, blijven kinderen betrokken en leren ze elke dag weer een beetje
bij.

Spelend leren doe je niet alleen binnen de 4 klasmuren. We trekken er ook regelmatig op uit en
maken veel gebruik van onze grote groene buitenruimte.
Door het gebruik van media halen we de wereld ook binnen in de klas.

We willen de totale ontwikkeling van het kind stimuleren en ondersteunen maar niet forceren. Elk kind
groeit op zijn/haar eigen tempo en zal volgens eigen talenten zijn/haar weg wel gaan als wij ze
voldoende kansen daarvoor geven.


