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Welkom 
 

Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft.  We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen: 
we zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind. 
 
We zullen uw kind goed onthalen.  U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten 
volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven.  
 
Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus goede 
bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind.  Aarzel ook niet met ons contact op te nemen indien 
er problemen zijn.  We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken.  
 
Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school. 
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Inleiding 
 
Beste ouder 
 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.  
 
Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen 
deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.  
 
In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het 
katholiek onderwijs.  
 
In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen 
school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, 
afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- 
en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, 
leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 
 
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement.  
Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.  
Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een 
akkoord nodig van de ouders.  
Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je 
voorgelegd. 
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  
… 
Wij hopen op een goede samenwerking! 
De directie en het schoolteam 
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I.    Informatie  
 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. 
Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel 
na overleg in de schoolraad.  
 

1 Contact met de school 
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.  
Aarzel niet om ons te contacteren.  
  

Directeur Martine Rutten 
 011 58 46 53 
   0476 68 32 18  
 directie@gvbsgeetbets.be 
 

 

Secretariaat Claudia Grauls 
 011 58 46 53  
 claudia.grauls@korzosg.be 
 

Vanessa Houblon 
 011 58 46 53   
 vanessa.houblon@korzosg.be  
 

Zorgcoördinator Silvia Swinnen 
 011 58 46 53  
 silvia.swinnen@gvbsgeetbets.be 
 
 

 

Lerarenteam 

De directeur, de leraren, de kinderverzorgster, het administratief en ondersteunend personeel en het 
onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.  
Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuters en lager onderwijs. 
Deze groepen werken wel intens samen. Voor het organogram van de personeelslijst zie bijlage 3 
 
Schoolstructuur  
 

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL “HUPSAKEE”  
Dorpsstraat 7b 

3450 – GEETBETS 
 

telefoon: (011) 58 46 53 
fax: (011) 58 46 67 

e-mail: directie@gvbsgeetbets.be 

 
GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL “TE VELDE” 

      

LAGERE SCHOOL       KLEUTERSCHOOL 
Hogenstraat 67      Hogenstraat 67X 
3450 – GEETBETS      3450 - GEETBETS 
                                                             telefoon : (011) 58 78 73 

e-mail: directie@gvbsgeetbets.be 

 
Scholengemeenschap K.O.R.Z.O. 
 

Coördinerend directeur: Mevr. Nelly Hias 
     011 59 92 00 

mailto:directie@gvbsgeetbets.be
mailto:claudia.grauls@korzosg.be
mailto:vanessa.houblon@korzosg.be
mailto:silvia.swinnen@gvbsgeetbets.be
mailto:directie@gvbsgeetbets.be
mailto:directie@gvbsgeetbets.be


6 
 

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw   schoolbrochure 2020 - 2021 
Ondernemingsnummer: 0410.414.621                                                                           Vrije basisschool Hupsakee-Te Velde 

 
Onze school vormt samen met 9 andere scholen de scholengemeenschap K.O.R.Z.O. 
Deze scholen zijn :  
G.V.B.S. Dorpsstraat 7B, 3450 Geetbets 
G.V.B.S. Ketelstraat 27A, 3454 Rummen 
G.V.B.S. Schoolstraat 1, 3470 Kortenaken 
G.V.K.S. Rectorijstraat 2, 3470 Ransberg 
G.V.B.S. Grote Steenweg 282, 3350 Linter 
G.V.B.S. Hollestraat 22, 3300 Hakendover 
G.V.B.S. Sint-Genovevaplein 8, 3300 Oplinter 
G.V.B.S. Linterseweg 10, 3440 Budingen 
G.V.B.S. Stationsstraat 16, 3440 Zoutleeuw 
B.L.O. Sint-Truidensestraat 14, 3440 Zoutleeuw 

 
Schoolbestuur  

 Schoolbestuur Sint-Paulus vzw 
  Stationsstraat 16 
  3440 ZOUTLEEUW 
  Ondernemingsnummer : 0410.414.621 

Identificatienummer 6347/74 
 011 59 92 00 

 
   Voorzitter:    Dhr. Pat Vandewiele 
   Afgevaardigd beheerders :  Dhr. Tutenel André 
 
 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een 
goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.  
Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert 
voor haar scholen. 

 
Website van de school 
www.gvbsgeetbets.be 
Hoewel de school ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan 
ze niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de 
informatie juist is in de context waarin ze wordt gebruikt. De school is dan ook niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor gelijk welke schade voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud van deze website. 
 
 
 

2 Organisatie van de school 
Hier vind je praktische informatie van onze school.  
 

Schooluren 
Voormiddag: van 8.50u tot  12.00u (woensdag tot 11.35u)   
                                 (speeltijd van10.30u  tot 10.45u) 
 
Namiddag: van 13.00u tot 15.40u (vrijdag tot 15.00u 
                             (speeltijd van 14.40u tot 14.50u en vrijdag van 13.55u tot 14.05u) 
 

 

 

 

http://www.gvbsgeetbets.be/
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Toezicht  
’s Morgens is er op de speelplaats toezicht vanaf 8.30 uur tot aanvang van de lessen. 
De leerlingen die vroeger komen, moeten naar de kinderopvang.   
Het is niet toegelaten om op de speelplaats te vertoeven vóór de aanvang van het  
toezicht van de leraar. 
 
In het belang van jullie kinderen willen wij vriendelijk verzoeken om de kinderen niet te vroeg 
naar de school te laten vertrekken.  
Ze blijven dan op straat rondhangen en dit kan het gevaar alleen maar in de hand werken. 
 
Om een goed toezicht te kunnen doen, vragen wij de ouders beleefd om ’s morgens niet op de speelplaats 
te blijven. (dan zien wij door de grote mensen de kinderen niet meer!!) 
 
Tijdens de speeltijden en middagpauze is er toezicht door de leraren. 
Onder geen enkele voorwaarde mogen leerlingen zonder toelating de speelplaats verlaten tijdens de  
schooluren of tijdens de speeltijden. 
Wie tijdens de middagpauze de school wenst te verlaten, geeft een schriftelijke bevestiging van de ouders 
aan de klasleraar. De school is echter niet verantwoordelijk voor onrechtmatig gedrag van de leerling. 
 

Voor- en Naschoolse Opvang 

HUPSAKEE GEETBETS 
De gemeente verzorgt een voor- en naschoolse kinderopvang. De opvang wordt gedaan door   
Chelsy Aerts & Barbara Dumon 
 
- ’s morgens: vanaf 07.00 uur tot 08.30 uur  
- ’s avonds:   op maandag, dinsdag en donderdag van 15.55 uur tot 18.10 uur 

vrijdag van 15.15 uur tot 18.10 uur. 
- woensdagmiddag: vanaf 11.45 tot 13.00 uur. Daarna is er kinderopvang in Rummen.   
- Gelieve in dit geval ten laatste maandagochtend de kinderopvang te verwittigen. Dit kan ook 

telefonisch op het nummer 0471/06 55 39 
- Tijdens de corona periode worden er geen leerlingen naar de naschoolse opvang in Rummen 

gebracht. Zie afspraken gemeente.        
            PRIJS:  € 0,95 per begonnen half uur. 

Iedere maand krijg je een factuur die je dan kunt betalen met een overschrijving. 
 

Voor- en Naschoolse Opvang 

TE VELDE HOGEN 
 De voor- en naschoolse opvang wordt begeleid door Christiane Spapen en Anne Goelen. 
 Je kunt de begeleiding van de opvang contacteren op het volgende nummer:  
               Christiane: 0498/46 56 96 en  Anne: 0484/86 34 82 
 

De school verzorgt de voor- en naschoolse kinderopvang :  
- ’s morgens: vanaf 07.00 uur tot 08.30 uur  
- ’s avonds:   op maandag, dinsdag en donderdag van 15.55 uur tot 18.10 uur 

vrijdag van 15.15 uur tot 18.10 uur. 
- woensdagmiddag: vanaf 11.45 tot 13.15 uur. Daarna is er kinderopvang in Rummen. Gelieve in 

dit geval ten laatste maandagochtend de kinderopvang te verwittigen. 
- Tijdens de corona periode worden er geen leerlingen naar de naschoolse opvang in Rummen 

gebracht. Zie afspraken huishoudelijk reglement.        
 

Gelieve voor de opvang van ’s morgens en ’s avonds duidelijke afspraken te maken met de 
verantwoordelijken (cfr. Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse opvang Te Velde, Hogen)  

PRIJS: € 0,95 per begonnen halfuur 
Maandelijks krijg je een factuur die je kunt betalen met een overschrijving. 
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Middagopvang 
Tijdens de middag kunnen de leerlingen op school eten of naar huis gaan. Bij het begin van het schooljaar 
maken de ouders hun keuze schriftelijk kenbaar. Eventuele veranderingen worden steeds schriftelijk 
meegedeeld. De leerlingen die naar huis gaan, mogen slechts terug naar de speelplaats: 

 vanaf 12u45  
Vanaf dit ogenblik is het toezicht verzekerd. Voor uitzonderingen kunt u steeds terecht bij de directeur. 
 

Plaats: GVBS Hupsakee 
Lokaal: speelzaal/refter  
Dorpsstraat 7b 
3450 Geetbets 

GVBS Te Velde 
Lokaal: speelzaal/refter 
Hogenstraat 67 & 67X  
3450 Geetbets 

 
Vergoeding: 

 te betalen indien de kleuter/leerling soms of altijd blijft eten tijdens de middagopvang  

 wordt per trimester aangerekend en komt op de leerlingenrekening van september 2020, januari 
2021 en mei 2021.  
 

1ste trimester €5,00 voor de oudste van gezin 
  €4,00 voor de volgende kinderen uit hetzelfde gezin 
 
2de trimester €5,00 voor de oudste van gezin 
  €4,00 voor de volgende kinderen uit hetzelfde gezin 
 
3de trimester €4,00 voor de oudste van gezin 
  €3,00 voor de volgende kinderen uit hetzelfde gezin 
 

Vakanties 
Herfstvakantie:  Maandag 02 november 2020 tot en met zondag 08 november 2020 
Kerstvakantie:  Maandag 21 december 2020 tot en met zondag 03 januari 2021 
Krokusvakantie:  Maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021 
Paasvakantie:  Maandag 05 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021 
Einde schooljaar: Woensdag 30 juni 2021 om 11:35 uur 
 

Vrije dagen 
Facultatieve verlofdag woensdag 14.10.2020 
Wapenstilstand woensdag 11.11.2020 
Facultatieve verlofdag vrijdag  22.01.2021 
Facultatieve verlofdag woensdag 10.03.2021 
O.H.-Hemelvaart donderdag 13.05.2021 
Brugdag vrijdag  14.05.2021 
Pinkstermaandag  24.05.2021 

 
Pedagogische studiedagen: geen school voor de leerlingen 

Pedagogische studiedag woensdag 23.09.2020 
Pedagogische studiedag woensdag  25.11.2020 
Pedagogische studiedag woensdag 03.02.2021 
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3 Samenwerking 
 

3.1 Met de ouders 
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij 
ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de 
klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). 
Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 
 

Contact Directeur Martine Rutten 

   011 58 46 53             0476 68 32 18  

   directie@gvbsgeetbets.be 

Ouderraad In onze school is er geen ouderraad. 

Oudercomité Door uw kind in te schrijven in onze school is u meteen ook lid van onze 
oudervereniging. 

 

Het oudercomité van de vestigingsplaats Dorpsstraat 7b is samengesteld uit 
 Voorzitter: Ann Slepicka  
 Bestuursleden: de bestuurslijst ligt ter inzage bij de voorzitter 
 

Het oudercomité van de vestigingsplaats Hogenstraat 67 en 67X is samengesteld uit 
 Voorzitter:  
 Bestuursleden: de bestuurslijst ligt ter inzage bij de voorzitter 
 

Het is een groep actieve ouders met een hart voor de kinderen.  Het ondersteunt de 
school en heeft een luisterend oor voor de vragen en de noden van de ouders. 
Dankzij het oudercomité kan de school vele initiatieven nemen die het 
schoolgebeuren ondersteunen... 
Naast of met het oudercomité bieden nog vele andere personen zich aan voor 
vrijwilligerswerk.   
Zwem- en handwerkouders begeleiden de kinderen in kleine groepjes. 

Schoolraad Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen 
(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal 
overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte 
van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe 
leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

Voorzitter:    Bart Voets, Verdaelstraat 135A, 3450 Geetbets 
Secretaris : Betty Janssens 
    
- de afvaardiging lokale gemeenschap :  

1. Greet Raymaekers 
2. Lieve Van Cauwenbergh   

- de afvaardiging van de leraren : 
1. Silvia Swinnen 
2. Betty Janssens 

- de afvaardiging van de ouders : 
1. Bart Voets 
2. Marijke Pauwels 

 
 

mailto:directie@gvbsgeetbets.be


10 
 

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw   schoolbrochure 2020 - 2021 
Ondernemingsnummer: 0410.414.621                                                                           Vrije basisschool Hupsakee-Te Velde 

3.2 Met de leerlingen 
 

 

Leerlingenraad 
 

In onze school is er geen leerlingenraad. 

 
 

3.3 Met externen 
 

 

Centrum voor 
Leerlingbegeleiding  
(CLB) 

 

Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB van Tienen. 

Adres: Vrij C.L.B.-centrum  
             Veldbornstraat 18 
             3300 TIENEN 

                              016 81 31 05 

                              0479 66 22 12 
                              info@vclbtienen.be 

                 www.vclbtienen.be 
 
                Contactpersoon CLB: Hanne Van Aerschot (kleuterschool) 

                                                       Nathalie Schoovaerts (lagere school) 

                Arts CLB: Dr. Benedicte Melis 

                Sociaal verpleegkundige: Ilse Willems 

 
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure 
onderwijsregelgeving punt 2. 
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij 
problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring 
tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of 
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op 
de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen.  
Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van 
individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen 
verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt 
gratis en discreet. 
 
Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je 
verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de 
openingsuren van de chat op hun website. 
 

 
Ondersteuningsnetwerk 

 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant 
Adres: B.O. Ter Bank 
             Tervuursesteenweg 293      
             3001 Heverlee 
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 
ondersteuning van je kind kan je terecht bij de zorgcoördinator van je school. 
 

 

 
 
 
 

mailto:info@vclbtienen.be
http://www.vclbtienen.be/
http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
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3.4 Nuttige adressen 
 

 
Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
02 507 08 72 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

 

 
Commissie inzake 
Leerlingenrechten 

 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw  
Koning Albert-II laan 15 
1210 Brussel 
02 553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
 

 

 
Commissie Zorgvuldig 
Bestuur 

 
Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) 
Commissie zorgvuldig bestuur 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02 553 65 98 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL II       PEDAGOGISCH PROJECT 
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II.    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. 
 
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school 
staan en deze mee dragen. 
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.  
U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie. 
 
Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle 
opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie.  
Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. 
 
Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan.  
We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: 

 de ontmoeting van elkaar in verbondenheid; 
 de verdieping in de Bijbelse Boodschap; 
 de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf; 
 het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en 

(waar het kan) in verbondenheid met God. 
 
In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke 
levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. 
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Het schooleigen pedagogisch project 
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DE PIJLERS VAN HET OPVOEDINGSPROJECT 
 

We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden. 
 

Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud.  We staan dan ook voor de uitdaging 
- samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst.  Voor onze kinderen en voor onszelf. 
 

Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de 
maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en ... leven vanuit het evangelie. 
 

Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project. 
 
 

1   ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN 
 

Uw kind is op zoek naar geluk.  Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het 
goede leven.   
 

Daarom willen wij als opvoeders - zoals u thuis doet - hen waarden voorleven waarin we zelf geloven.  Zin 
voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en 
rechtvaardigheid en vele andere waarden.  
 

We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken.  Onze kinderen moeten immers voelen dat 
we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft. 
 

2   ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING 
 

Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig.  We streven er dus naar 
alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. 
 

We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze 
zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken.   
We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij.  We hopen ze op weg 
te zetten naar persoonlijk geluk - we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als ‘jonge 
burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving.  We beginnen daar mee op het kleine 
oefenveld van de school. 
 

We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat schuilt achter 
de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel 
vertrouwen kan schenken. 
 
3   ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN 
 

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. 
We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft.  Voor kinderen die dat nodig hebben zoeken we 
naar een aangepaste opvang.  Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf. 
 

We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan 
relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk.  Voor deze ‘armoede’ proberen we ook aandacht te 
hebben. 
Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke 
en leervertraagde leerlingen.  Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder 
onze sterke meisjes en jongens te vergeten.   
 

We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen.  Tegelijk nodigen we uit oog te  
hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging 
op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.  
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4   ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE 
 

Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. 
 

Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. 
We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. 
 

We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid:  kinderen moeten voelen dat we van 
‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. 
 

Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding:  kinderen hebben nood aan opvoeders die 
durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen.  Van het kind verwachten we dat het onze 
‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren. 
 

 

5   ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING 
 

In onze school bekennen we kleur.  We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate 
doodgezwegen wordt want Hij geeft vele wegwijzers naar groot en innig geluk. 
 

We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben.  Maar 
we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God 
en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven.   
 

Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school 
voelbaar is.   
 
 
6    ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING 
 
Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk 
om te zetten.  
 

Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind.  Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het 
ons niet.  Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals CLB en steun van de lokale 
gemeenschap. 
 

Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep.  Dit 
levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het 
essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze 
kinderen.  
 


