
Onze visie 
 
De grote indeling, van ‘hart’ over ‘handen’ naar ‘hoofd’, die in onze vorige versie ( het logo:de puzzel) 
aan bod kwam werd bewust behouden. Het zal u inderdaad vlug duidelijk worden dat we kinderen 
immers in hun totale persoon benaderen en dus niet alleen ‘samen-leren’, maar ook en vooral ‘samen- 
leven’. 
We zijn een dorpsschool gelegen op de taalgrens met eigen mogelijkheden, en, waarom niet, eigen 
beperkingen. 
Een school geënt op deze Nederlands - Franse leefgemeenschap. 
Deze brochure, is dus een grondig herwerkte versie, maar zal nooit ‘af’ zijn. 
Het project màg nooit af zijn. 
Alleen al door het lezen van deze teksten, door uw bedenkingen, door uw instemmend knikken of 
fronsen van de wenkbrauwen helpt u schrijven aan het project van onze school.  
Zo wordt het echt het project van alle participanten! 

 

“Je kan niet van alle kinderen dezelfde ster maken, maar je 

kan ze wel allemaal laten schitteren” 

 

Dit werd sinds september 2010 onze nieuwe leuze. Hierbij werd ook het schoollogo 

aangepast: “ De Kleine Ster”. 

Werken met deze leuze betekent voor ons concreet: 

• Je kan er beter in slagen om alle kinderen bij de lesinhoud te betrekken, door onderwerpen 
heel breed te benaderen. In een les waarin kan worden gerekend, gediscussieerd, uitgebeeld, 
geschreven, geobserveerd, geëxperimenteerd, getekend, gezongen, … voelt ieder kind zich 
wel aangesproken, kan elk kind op zijn manier schitteren! 

• Je kan er beter in slagen om de kinderen brede ontwikkelingskansen te bieden, zodat ze 
bijvoorbeeld ook sociaal vaardig worden, problemen creatief leren oplossen, enz. 

• Je kan kinderen een beter inzicht geven in hun eigen functioneren en in de eigen 
mogelijkheden, met een beter zelfbeeld tot gevolg. 

• Je kan kinderen een sterk gevoel van zelfwaarde geven, door ze te laten ervaren dat zijzelf en 
de anderen ieder op hun manier knap en waardevol zijn. “Hierbij willen we iedere ster laten 
schitteren”. Ze leren omgaan met diversiteit. 

• Je kan kinderen die leerproblemen hebben beter motiveren en aanspreken, door hun 
sterke kanten als ‘toegangspoort’ te gebruiken voor de leerstof. Sommige kinderen leren 
bijvoorbeeld beter spellen wanneer ze de woorden via blokjes mogen leggen. Of een kind dat 
gefascineerd is door alles wat de natuur kan bieden, kan misschien langs deze weg beter 
gemotiveerd worden om rekenproblemen op te lossen. 

• Leerkrachten hebben een grote verantwoordelijkheid: zij moeten alle kinderen, zeker ook de 
(taal)kansarme en anderstalige kinderen, zoveel mogelijk kansen aanreiken om taalvaardiger 
te worden. 
 


