


Christelijke inspiratie

4 vieringen per jaar

Liefdevolle omgang = warm nest

Lessen over Christelijke 
feestdagen gegeven door 
meester Stefaan. (parochie)

Goede doelen steunen
(warmste week / broederlijk delen)

Pastoraal jaarthema (Lichtpuntjes zijn)

Godsdiensthoekjes in elke klas.

Dag starten met korte bezinning

Het gezag van het hart doet 
wonderen (visie Annuntiaten)



Kleuterschool: 

Bewuste keuze voor graadklassen: kleuters ontwikkelen op hun eigen

tempo, via uitdagende activiteiten, door interactie met de leerkracht en in
samenspel met andere kinderen (van verschillende leeftijden).

Hoekenwerk: kleuters kiezen volgens eigen interesses om zo hun talenten 

te ontdekken en te ontplooien. Er worden ook stimulerende materialen en 
activiteiten aangeboden waardoor elk kind op zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Contractwerk: voor de 3de kleuterklassers als voorbereiding op het 

1ste leerjaar.

Ieder groeit op zijn manier

Lagere school: 

3 (4)-sporenwerking :
⚫ Dolfijnen: extra instructie in klein groepje
⚫ Zebra’s: korte instructie en zelfstandig werk
⚫ Giraffen: korte instructie, zelfstandig werk en extra uitdaging

TWIST-werking : Extra aanbod voor kinderen die uitdaging nodig hebben 

(op klasniveau)

Projectklas : Extra aanbod voor kinderen die extra uitdaging hebben   

(klasdoorbrekend onder leiding van zorgjuf) 

Basisschool (kleuter en lager):

Kindgerichte feedback geven / Breed evalueren



aandacht voor welbevinden
Kleuterschool:

Bewuste keuze voor graadsklassen: 
⚫ Jongste kleuters voelen zich sneller thuis in de klas doordat  

de oudere kleuters zich over hen ontfermen.
⚫ Je bent eens de jongste en je bent eens de oudste

Een gat in de haag: methode om de sociale vaardigheden bij   

kleuters te trainen

Lagere school:
Kindgesprekken: individueel of in kleine groepjes

Onze klas, ons team: een totaalaanpak om een positieve, veilige  

groepsvorming te stimuleren en pestgedrag tegen te gaan.

TOP-spel: trainen van sociale vaardigheden door middel van

teamwork, afspraken maken, positieve bekrachtiging en belonen.

Gevoelsmeter: 1ste graad

Basisschool:
Sterke band tussen leerkracht en kinderen

Elk kind is belangrijk
Visie van het team: alles wat liefde krijgt, groeit!



Aandacht voor zorg
Kleuterschool:

pré-teaching: vooraf een verhaal voorlezen, woordenschat aanbieden…

Graadklassen: gedifferentieerde ondersteuning

Koalatest: 3de kleuterklas (taaltraject)

Lagere school:
Co-teaching: preventieve zorg

3 (4) – sporenwerking: Elk kind leert op zijn of haar niveau

Basisschool:
Zorg op maat van het kind

Inzet op eigen leef-, leer- en ontwikkelingskracht
Inzet op welbevinden (kindgesprekken, beloningsysteem…)

Aandacht voor positief en realistisch zelfbeeld
Inzet op leesonderwijs: rijke boekenhoek, leescircuit, boekenclub…

Continue zorg doorheen de schoolloopbaan (Leerlingvolgsysteem)

Open communicatie tussen ouders, school en kind



Diversiteit als pluspunt
Nieuwkomers voelen zich snel thuis

Leren van elkaar 
(graadsklassen kleuterschool + bij sommige lessen in de lagere school)

Projecten op school (klasoverschreidend)

Samenwerking met mensen met een
beperking (sporten, knutselen… enkele keren per schooljaar)

Aandacht voor ‘anders zijn’ binnen de lessen

Leren op eigen niveau / ritme

Aandacht voor thuissituatie van kinderen

2 jaarlijkse openluchtklassen
(bos-, zee- en sportklassen met de hele lagere school.)



werken aan zelfstandigheid
Kleuterschool:

Bewuste keuze voor graadklassen: 
⚫ Jonge kleuters leren van oudere kleuters, maar ook oudere kleuters leren van jongere. 

Want net door zelf iets voor te doen of uit te leggen leer je sneller.

Hoekenwerk: een uitdagend aanbod van materialen en activiteiten die kleuters stimuleren

om zelfstandig te werken.

Contractwerk: als voorbereiding op het 1ste leerjaar leren kinderen taken plannen,  

zelfstandig uitvoeren en erop reflecteren.

Lagere school:
3 (4) – sporenbeleid: kinderen leren zichzelf inschatten en kiezen het niveaugroepje dat het

best bij hen past.

Zelfcorrectie / verbeterhoekje

Klaarmapjes: leuke en uitdagende taakjes op niveau van elk kind die kunnen gemaakt

worden wanneer de gevraagde taken klaar zijn. 

Weektaken: zelf plannen van taken en lessen

Zelfreflectie: terugblikken op eigen werk en zich realistisch inschalen



oog voor Professionalisering
Teamgebonden: als team focussen we ons jaarlijks op een aantal

prioriteiten. Om dit te kunnen realiseren vinden we het belangrijk dat 
ons team professionele begeleiding krijgt. Dit gebeurt op 
personeelsvergaderingen en  pedagogische studiedagen.

Individueel: elk personeelslid kan en mag zich bijscholen om 

zichzelf maximaal te kunnen ontplooien.

Scholengemeenschap KorHa: lerende netwerken 

waar expertise met elkaar wordt uitgewisseld.



Bouwen aan een stevige toekomst
Dit doen we door:

⚫ de kinderen op een correcte wijze te leren omgaan met zichzelf en

anderen en zich zo goed uit te drukken over wat ze voelen en willen.
⚫ de kinderen te leren reflecteren en zo richting te geven aan hun leven.
⚫ de kinderen verantwoordelijk te leren opnemen voor zichzelf en voor 

anderen. Dit op een zelfstandige, onderzoekende en creatieve manier.
⚫ de kinderen te leren plannen en hen te leren wat leren is. 
⚫ de kinderen enthousiast, zelfredzaam en kritisch om te laten gaan met    

media.
⚫ de kinderen een stevige basis van kennis mee te geven.
⚫ de kinderen voldoende vertrouwen te geven in talen. (taalinitiatie Frans

vanaf onthaalklas)
⚫ de kinderen van het 6de voldoende voor te bereiden om het secundair door

specifieke lessen. (M.E.G.A. project, infomomenten van secundaire scholen)

Hiermee geven we onze kinderen voldoende kracht om hun 
vleugels wijd open te slaan en zo de wereld verder te 

ontdekken.



Spelen en genieten in een groene 
schoolomgeving

Spelen en leren in ons bos

Actief, buiten leren

Exploreren in de natuur / omgeving

Buiten eten / picknicken



Oog voor veiligheid
Lessen door agent Pascal

Behendigheidsparcours 
(4de 5de en 6de leerjaar)

Acties rond een veilige schoolomgeving

Rustige, verkeersluwe straat

Aparte speelplaatsen
(Kleuters en lagere schoolkinderen)

Oog voor preventie 
(interne preventieadviseur en opgeleide EHBO’ers)



Correct sorteren stimuleren
(Rest, PMD, Papier en karton en compostvat)

Streven naar een nette 
schoolbuurt

Orde en netheid op school stimuleren
Opruimen speelplaats, vegen klassen, vuilbakken legen,…)

Milieuzorg op school

Dit alles gestimuleerd
door een gedreven 
werkgroep Gaston Karton

Chantal restafval
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Samen de afvalberg verkleinen
(koekendoos, brooddoos, drinkbus)

Genieten van en respect 
tonen voor de natuur



hecht schoolteam

In ons enthousiast en familiale team is er 
plaats voor een lach en een traan, voor 
ieders verhaal, voor dialoog, voor 
vernieuwende ideeën, voor ieders talent… 



SPRING INT VELD


