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HET PEDAGOGISCH PROJECT
1. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE SITUERING VAN DE
ONDERWIJSINSTELLING.
Onze school is een gemeenteschool, een gemengde basisschool. De personeelsleden
erkennen het gezag van het gemeentebestuur, van zijn afgevaardigden en, meer
bepaald van de directeur van de school. Zij stellen alles in het werk om met hen en met
hun collega’s in de beste verstandhouding samen te werken om het opvoedkundig
project van de school waar te maken.
Het gemeentebestuur, zijn afgevaardigden en de directeur steunen het personeel en
bevestigen het gezag van de personeelsleden ten opzichte van de leerlingen en hun
ouders.
2. LEVENSBESCHOUWELIJKE UITGANGSPUNTEN.
Het gemeentebestuur bepaalt het leerplan, de geest en de methodes van het
onderwijs. Zo keurde zij goed dat wij vanaf 1 september 1998 de leerplannen van
OVSG volgen. Ieder individu moet recht hebben op optimale ontwikkeling op grond
van eigen aard, bekwaamheden en interesse.
Naast kennisverwerving, intellectuele- en vaardigheidsontwikkeling zal bijzondere
aandacht besteed worden aan de persoonlijkheids-, attitude- en de waardenvorming.
3. VISIE OP ONTWIKKELING EN OPVOEDING.
Daar elk kind anders is, houden we rekening met de verschillen in aanleg, tempo en
belangstelling.
Ouders dragen samen met de leerkrachten, de verantwoordelijkheid voor het
onderwijs en de opvoeding van de kinderen.
Om eenzelfde doel te bereiken is een samenwerking tussen gezin, school en
inrichtende macht noodzakelijk.

4. DOELEN VAN DE SCHOOL: SCHOOLCONCEPT.
De doelstellingen worden gerealiseerd door onder meer volgende middelen en
processen:
De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige
jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische
afkomst, sekse of nationaliteit.
De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met als doel hen als
volwaardige leden te laten deel hebben aan een democratische en pluralistische
samenleving.
De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische
persoonlijkheidsvorming na en hecht zowel waarde aan attitudevorming als aan
kennisverwerving.
De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elk mens. Zij stelt dat de eigen
vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat
een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.
De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en
vraagt aandacht voort het mondiale gebeuren en het multiculturele
gemeenschapsleven.
De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens en van het Kind, en neemt er de verdediging van op.
Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

