Pedagogisch project
Onze school heeft een eigen visie ...
En dat is een belangrijk verschil!
Elke school is anders
... onze school koppelt jeugd aan ervaring!
Scholen hebben een ding gemeen: zij verstrekken onderwijs ... Maar hier eindigt dan ook de
overeenkomst. De leerlingenopvang, het aanbieden van de leerstof, de manier van begeleiden, de
zekerheid van steeds geholpen te kunnen worden, de geleidelijkheid, de veiligheid, de geborgenheid
... die de scholen aanbieden variëren zeer sterk. Onze school is sinds 1973 een kindvriendelijke
Middenschool.

Elke leerling is anders
... onze school is een lerende en een levende gemeenschap!
Elke leerling heeft andere noden. Dat beseft onze school maar al te goed. Daarom worden extra
initiatieven ondernomen opdat elke leerling zich maximaal zou kunnen ontplooien. Bovendien hecht
onze school veel belang aan de socio-emotionele begeleiding van iedere leerling.

Elke pedagogisch project is anders
... onze school is een open school!
Onze school is een provinciale school met een eigen pedagogisch project waarbij we uitgaan van een
maatschappelijk bestel waarin mensen met verschillende overtuigingen naast en met elkaar kunnen
samenwerken op een constructieve wijze. Het respect en de waardering voor andere godsdienstige of
filosofische waarden staan hierbij centraal.
Eenheid door verscheidenheid zijn bij ons geen holle woorden, vandaar dat we een doorsnede willen
zijn van de Limburgse samenleving. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het aanleren, trainen en
toepassen van sociale en interculturele vaardigheden.

Elke oriëntering is anders
... onze schoolopdracht eindigt pas als we de zekerheid hebben dat we elke
leerling naar de juiste richting georiënteerd hebben!
Onze school heeft heel wat troeven ... De omgeving waarbinnen onze school opereert en de
wetenschap dat we grondig voorbereiden op tal van mogelijke studierichtingen, geven onze leerlingen
en hun ouders vertrouwen. De leerlingen een correct advies met de juiste oriëntering aanbieden is
onze basisdoelstelling.

Telkens wat anders
… onze school biedt op een gestructureerde manier leer- en leefwaarden aan!
onze school streeft de “middenschooldoelen” na:





opvang van alle basisschoolverlaters;
basisvorming voor alle leerlingen;
uitstel van studiekeuze en positieve oriëntering voor alle leerlingen;
begeleiding van alle leerlingen.

onze school tracht via een tweejaarlijkse leerroute van onze basisschoolverlaters weerbare
adolescenten te maken die ook ernstig dienen genomen te worden;

onze school hecht veel belang aan het contact met de ouders:




inspraakhebbend oudercomité;
regelmatige georganiseerde oudercontacten;
permanent contact ouder - school.

onze school werkt voortdurend en projectmatig aan het bereiken van de vakoverschrijdende
eindtermen en ontwikkelingsdoelen:









kennismakingsweek;
exploratietochten;
eigen bibliotheekwerking;
jeugd en poëzie;
digitaal schoolnieuws: “Newsflash”;
wereldburgertraject: “Kleur bekennen”;
zeeklassen, sinds 1977, enig in de Vlaamse onderwijswereld;
…

Deze schoolvisie is de basis van een eigen schoolwerkplan waarin zowel
opvoeders, leerkrachten, ouders als leerlingen actief participeren.

