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WHAT?  
Kringgesprek 
Individueel gesprek 
Conflicten bespreken 
Verschillende werkvormen 
Stickertje 
Overlegmomenten met 
zorgcoördinatoren, ouders 
Toetsing kinderen 
Positieve feedback 
Op rapport/oudercontact: 
positieve dingen 
… 

WHAT?   Uitgebreid aanbod 
Verschillende moeilijkheidsgradaties 
Verdieping, verbreding, remediëring 
Differentiatie in instructie 
Differentiatie in tijd, tempo, 
hoeveelheid  
Aangepaste leerstof, werkblaadjes, 
materialen 
Extra hulp leerkracht 
Extra ondersteuning door 
materialen 
Zorg 
Co-teaching 
Mini-klas 
Klasmateriaal 
Zelf boekentas openen 
Zelf brooddoos nemen 
Zelfstandig naar toilet 
Zelf opdracht lezen 
Zelf oplossing bedenken 
Diversiteit aan WO-thema’s 
Keuzeopdrachten 
Spreekbeurt naar keuze 
Schrijftaken naar keuze 
Studiekeuze 6de lj. 
… 
 
Onthaalmoment 
1 op 1 gesprek met de juf 
Klasafspraken 
Schoolregels 
Kalenders 
Daglijnen 
Uurroosters 
Agenda 
Leren leren, plannen 
Werken met pictogrammen 
… 
 
 

BASISWAARDEN –missie-visie 
 
Samen werken aan profilering van IDENTITEIT EN 
OPVOEDINGSPROJECT van en voor onze school.  
Dekt de vlag de lading? 
 
 

Heilig-Hartcollege - Heist-op-den-Berg 
 
 
 
 

WHY? Ontwikkelkansen voor ieder kind 
 
 
 
HOW?  Positieve aanpak 
Belangrijk is dat elk kind zich goed voelt op school. Dat is 
een eerste voorwaarde om te kunnen leren. We creëren 
een aangename, warme sfeer waar iedereen meetelt en 
meewerkt. We moedigen kinderen aan om stapjes 
vooruit te zetten, motiveren hen en zorgen zo dat ze een 
positief zelfbeeld ontwikkelen. We kijken er op toe dat 
ze elkaar ook positief benaderen. We proberen inzicht te 
krijgen in de thuissituatie van de kinderen. Zo bouwen 
we een vertrouwensband op.  
We sluiten aan bij de leefwereld van het kind. We 
maken ruimte voor eigen inbreng. We laten hen dingen 
uit de eigen leefwereld aanbrengen, dan zijn ze zelf 
enthousiast.  In thema’s, projecten,… werken we 
ervaringsgericht. We bieden leuke activiteiten aan waar 
we zelf in geloven, enthousiast over zijn. Wanneer je 
zelf enthousiast bent, straal je dit uit naar je kinderen. 
We laten hen zelfstandig werken. We zorgen voor een 
taakspanning die in verhouding staat met de leeftijd en 
het kunnen van het kind. Zo verhogen we de 
betrokkenheid en creëren we een veilige leeromgeving. 
Elk kind kan en mag zijn eigenheid bewaren. We geven 
extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben omdat 
we elk kind de best mogelijke hulp willen bieden. Daarbij 
hebben we aandacht voor alle ontwikkelingsdomeinen en 
ook voor het sociale aspect. 
 
HOW? Uitdagend  
We proberen elk kind de kans te geven om zich te 
ontplooien naar eigen kunnen. Daarom zetten we sterk in 
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op differentiatie. Op die manier komen we tegemoet aan het niveau van alle 
kinderen en verhogen we de betrokkenheid. We dagen hen uit hun capaciteiten 
maximaal te benutten. We bieden activiteiten aan op maat van ieder kind en 
stimuleren z’n talenten. We zoeken naar hun interesses, dit bevordert het leren. Zo 
ontstaat een leuke sfeer waarin kinderen kunnen groeien. We zorgen voor een 
‘leergierige’ omgeving en voor afwisseling, bieden hen voldoende leerkansen en 
geven een degelijke basis mee. We gaan bv. ook op uitstap omdat we de kinderen 
de omgeving in werkelijkheid willen laten zien. Daarbij stimuleren we de 
zelfstandigheid van de kinderen. Op deze manier leren ze hun eigen mogelijkheden 
ten volle benutten. Wij merken dat in de latere schoolloopbaan het zelfstandig 
kunnen functioneren steeds belangrijker wordt. Zo geven we hen een sterke basis 
voor het verdere leven.  
 
HOW? Veiligheid en structuur bieden 
We hebben aandacht voor elk kind, elke situatie en houden rekening met de 
thuissituatie. Door ervoor te zorgen dat een kind zich goed in z’n vel voelt, kunnen 
we de leerkansen vergroten en het tot leren laten komen. We bieden hulp, tonen 
affectie, geven kansen om zichzelf te zijn en over zichzelf te vertellen. Daarbij bieden 
we structuur want leerlingen hebben hier nood aan. We maken regels en afspraken 
en volgen ze consequent op. Het geeft duidelijkheid en zorgt dat het leefbaar is voor 
iedereen. Zo  geven we onze kinderen een houvast in de steeds veranderende 
wereld rondom hen. 
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WHAT? 
 
Klasdoorbrekend werken 
Klasgesprekken 
Samen spelen, samen delen 
Groepswerken 
Taken verdelen 
Kringgesprekken 
Homogene en heterogene 
groepen 
Kijken naar groepsresultaat 
Boerderijklassen 
Bosklassen 
Leerwandeling 
Uitstappen 
Speelplaats 
Zand- en watertafel 
Blokken 
Ontdekdozen 
Verschillende 
onderzoeksmogelijkheden 
Spreekbeurten 
Actualiteit 
WO 
Godsdienst 
Muzische namiddagen 
Keuzebord 
Taken volhouden/afwerken 
Taakgericht werken 
Zelfstandig werken 
Contractwerk 
Hoekenwerk 
Leren leren 
Leerstofoverdracht 
Zelf ontdekken 
Afwisseling kennis en 
vaardigheden 
Sociale vaardigheden 
Talentenontwikkeling 
Zelfredzaamheid bij 
jas/schooltas/zindelijkheid 
Moetjes en magjes 
Stappenplannen 
Tijdsplanning 
Huiswerkplanning 
Zelf verbeteren 
Spel in hoeken 
Talenten benoemen 
Zelfreflectiemoment 
Complimentenronde 
Werkpuntenronde 
Klas- en schoolafspraken 
Beloningssystemen 
Studiekeuze secundair 
… 
 

WHY? Goed onderwijs met een kijk op de wereld 
van morgen 
 
 
 
Wat willen we dat kinderen leren om te leren leven? Welke 
mensen willen wij vormen? Aan welke aspecten van goed, 
betekenisvol onderwijs en zinvolle doelen - met een kijk op 
de wereld van morgen - willen wij bij voorkeur aandacht 
geven? 
 
 
HOW?  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen 
functioneren in een groep: kunnen omgaan met 
verschillende mensen, met diversiteit. Daarbij geven wij 
het goede voorbeeld.  We bespreken conflicten, we praten 
ruzies uit. Wij willen sociaalvaardige kinderen die zich 
kunnen aanpassen aan de samenleving. Je moet je plaats 
er in zoeken én vinden. Iedereen moet kansen krijgen en 
aan bod komen, op alle verschillende vlakken.  
We verlangen van onze kinderen een zorgzame inzet voor 
mens en wereld. Ze hebben aandacht voor zichzelf, voor 
de medemens, de natuur, de totale wereld. Ze ontwikkelen 
‘respect’ voor anderen, voor de wereld. Ze zijn mild voor 
anderen. Dit alles is een vereiste om op een respectvolle 
manier met elkaar om te gaan, te functioneren in groep en 
dit zorgt voor een fijn contact met anderen.  
Het belangrijk is dat we de wereld rondom ons kennen en 
ermee kunnen omgaan. We laten onze kinderen 
onderzoeken en exploreren. We werken met hen rond 
milieu en verkeer, we hebben aandacht voor gezondheid 
en werken rond gevoelens.  
Door activiteiten aan te bieden waarbij de kinderen 
zelfontdekkend moeten werken, willen we bij hen 
leergierigheid, nieuwsgierigheid en verwondering 
opwekken. Ze mogen ervaren dat ‘leren’ nooit stopt en ook 
verder gaat buiten de schoolmuren. 
We zien onze kinderen graag opgroeien tot zelfstandige en 
verantwoordelijke volwassenen. Zorg dragen voor elkaar 
en verantwoordelijk zijn voor het eigen materiaal en dat 
van anderen is heel belangrijk. Kinderen leren dagelijks 
keuzes maken, ernaar handelen en mogelijke gevolgen 
dragen.  
We leren hen plannen, hulpvragen stellen indien nodig, om 
zo op eigen benen te kunnen staan.   
De start van alles is geloven in jezelf, in je eigen leer-
kracht. Dit is de basis om te groeien. Het is belangrijk dat 
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kinderen zelfkennis ontwikkelen, zich goed bewust zijn van hun eigen kunnen, hun 
talenten en hun werkpunten. Zo kunnen ze zich succesvol ontwikkelen in het verdere 
leven.  
Om iets te kunnen bereiken in het leven, moet je doorzetten. Je moet ook weerbaar 
zijn tegen tegenslagen en er leren mee omgaan, veerkracht hebben. Alles loopt niet 
altijd zoals gepland is. Je leert uit je fouten. Fouten maken mag! We  geven hen 
daarvoor de ruimte. Ze krijgen steeds nieuwe kansen, maar moeten de uitdaging 
durven aangaan om er uit te leren. We moedigen kinderen positief aan om vol te 
houden. We bieden een taak aan binnen de mogelijkheid van het kind. Zo ontdek je 
wie je bent. We willen dat het kind een realistisch zelfbeeld ontwikkelt i.v.m. z’n 
karakter, kennen en kunnen en geven er feedback over.  
In het licht van onze individualistische maatschappij vinden we het belangrijk dat 
onze kinderen taalvaardig zijn en leren communiceren op een aanvaardbare manier. 
Dat ze zich kunnen inleven in een ander en de eigen mening niet doordrukken, 
empathisch zijn. Dit hebben ze hun hele verdere leven nodig. Ieder mag zijn wie hij 
is. Ieder mag zijn eigenheid naar buiten brengen. Ieder mag zijn eigen mening 
brengen, maar op een goede manier.  
We zijn en blijven een school. Belangrijk is ook dat onze kinderen bekwaam zijn om 
informatie te verwerven en verwerken, over alle nodige (basis)kennis beschikken. Op 
deze manier kunnen ze de info die ze in hun eigen leven tegen komen beter 
‘zelfstandig’ verwerken. Dit vormt de basis voor hun verdere leven.  
Maar bovenal zien we graag dat onze kinderen kunnen genieten van het leven, 
voldoening halen uit werk, school, ontspanning,… het dagelijkse leven. Dat ze een 
goede balans vinden tussen werken en genieten, een kind mag een kind zijn.  
 
HOW? Hoe pakken we dit aan in onze  school? Hoe organiseren we dit leerproces 
van en met de kinderen?  
 
Goed, kwaliteitsvol onderwijs is meer dan leren en lesgeven alleen. Het zoekt een 
balans tussen wat moet en wat belangrijk is voor het  kind. Kinderen leren het 
grotere geheel zien en krijgen zo een realistisch beeld van de werkelijkheid. 
 
De leerplannen, de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen zijn voor ons een leidraad 
en houvast om doelgericht les te geven. We raadplegen de leerplannen om af te 
toetsen of alles aan bod gekomen is. Het zorgt ervoor dat er een totale ontwikkeling 
is. Je krijgt een bredere kijk op de gehele ontwikkeling van het kind én waar de 
focus op ligt bij de verschillende leeftijden. Je gaat gerichter observeren en gerichter 
werken. Je ziet gemakkelijker waar sterktes en zwaktes liggen. Hiaten worden 
duidelijk en eventuele (extra) zorg kan doelgericht ingezet worden. Je ontdekt de 
talenten van de kinderen. Je kan inspelen op hun noden. Het is noodzakelijk te 
weten waar je naartoe wil, doelgericht te werken. Er ontstaat een duidelijke leerlijn. 
Deze voorkomt overlapping en geeft duidelijkheid, structuur en herkenbaarheid aan 
het kind. Het aanbod moet uitdagend blijven voor alle kinderen. Het zorgt voor meer 
interesse omdat kinderen op die manier meer aangesproken worden.  
 
 
 
De methodes en handleidingen geven ons een houvast en richtlijn kwestie van 
leerinhouden. Ze zijn een leidraad bij de opbouw van een verticale leerlijn. Ze geven 
ideeën en kunnen een hulpmiddel zijn tot het bekomen van concrete activiteiten en  
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werkmateriaal voor kinderen. De leerkracht voorziet gedifferentieerd materiaal. Zo 
kan een kind op niveau werken.  
 
Elk kind begeleiden op eigen niveau is zeer belangrijk. We hechten dan ook veel 
belang aan differentiatie. Door de invoering van het M-decreet zijn er 
niveauverschillen in alle klassen. Dat vraagt van ons dat we minder klassikale 
opdrachten geven en verschillende werkvormen aanbieden. We passen ons aan aan 
wat de kinderen kunnen en kennen, bouwen daar op verder en bieden uitdagingen 
aan. Dit zorgt voor succeservaringen, wat de basis is van leren. Er ontstaat evolutie, 
het kind voelt zich goed en ontwikkelt zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat we ook 
als leerkracht de kans krijgen hierin te groeien. De zorgleerkracht kan ons daarbij 
ondersteunen. Dit vraagt overlegmomenten om alles op elkaar af te stemmen en 
verder uit te bouwen.  
 
We werken regelmatig klasdoorbrekend. Kinderen leren zo een andere aanpak 
kennen en er heel flexibel mee omgaan. Leerkrachten kunnen hun expertise 
inzetten, ideeën uitwisselen en samenwerken met (parallel)collega’s. Ieder kan zo 
meer z’n kwaliteiten benutten. Gedeeld werk geeft meer energie. Afwisseling kan 
ook boeiend zijn voor kinderen. Er ontstaat een ruimer aanbod en een bredere 
ontwikkeling. Het zorgt voor samenhorigheid.  
Allerlei didactisch materiaal is onmisbaar in het leerproces van kinderen. Ontdekkend 
leren blijft beter hangen. Ontdekken en exploreren verhoogt de 
ontwikkelingskansen. 
 
Kwaliteitsvol onderwijs vraagt een goeie aanpak van evaluatie en rapportering. 
Belangrijk is dat kinderen ontwikkelingskansen krijgen op hun niveau. We geven op 
een positieve manier persoonlijke feedback over hun groeiproces, zó dat een kind 
een realistisch beeld krijgt van zichzelf. Dit versterkt het leren van een kind. Naar 
ouders toe willen we hier op een open en eerlijke manier over in gesprek gaan. 
 
Ons kind- en leerlingvolgsysteem biedt een handige leidraad om kinderen persoonlijk 
op te volgen. Het is een manier om de evolutie van kinderen in kaart te brengen. Je 
volgt en begeleidt een kind doorheen zijn schoolloopbaan. Het geeft kansen tot 
remediëring en differentiatie. Het is belangrijk voor de continuïteit en de groei van 
het kind dat leerkrachten kunnen zien wat reeds werkt en wat niet, zonder een 
stempel te (willen) drukken op het kind.  
 
We kiezen voor vernieuwing  in ons onderwijs om mee te zijn met de tijd en de 
maatschappij, om onze kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen. 
Geregeld nieuwe dingen leren kennen is positief. Het geeft een andere kijk. 
Nadenken over je aanpak, je activiteiten en die aanpassen aan de groep, geeft 
kinderen soms terug ‘zin’ in leren. Het vraagt van ons om er voor open te staan en 
vertrouwde zaken los te laten, stapje voor stapje de transfer naar kinderen te maken 
– met vallen en opstaan – en kansen te krijgen tot experimenteren.  
 
Door de vele vernieuwingen in het onderwijs is navorming onontbeerlijk. Je krijgt 
nieuwe inzichten en een nieuwe kijk op het klasgebeuren. Je kijkt met een andere 
bril naar een kind en hoe zijn leerproces in elkaar zit. Door meer achtergrond te 
hebben, verandert je aanpak en uw enthousiasme straalt over op de kinderen. 
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WHY?   Een open katholieke school 
 
 
Een katholieke dialoogschool 
We zijn een katholieke school. Dat betekent niet dat alle kinderen van katholieke 
afkomst zijn. Iedereen is welkom. We verwachten wél dat wie kiest voor onze school 
openstaat en zich loyaal opstelt voor ons opvoedingsproject en op zijn manier 
deelneemt aan hoe we dit beleven op school. Bij inschrijving wordt dit met de ouders 
besproken. 
Ook onze leerkrachten zijn niet allen op dezelfde manier gelovig. Wel dragen zij elk 
op eigen wijze het christelijke opvoedingsproject van onze school en geven er mee 
vorm aan. 
We laten de kinderen op een andere wijze naar de wereld kijken, met openheid voor 
wat ons overstijgt, voor wat gelovigen ‘God’ noemen. We staan vaak stil bij de 
wonderen van de natuur en maken kinderen duidelijk dat we niet altijd alles in de 
hand hebben. We zoeken samen naar antwoorden op hun (levens)vragen. Geboorte 
en sterfte worden zinvol begeleid. Dit gebeurt in groot respect voor ieders 
achtergrond. 
Alle kinderen volgen de katholieke godsdienstlessen. We vinden het belangrijk dat ze 
kunnen kennismaken met Jezus en verhalen uit de bijbel. In elk verhaal zitten 
waarden die we zeker willen doorgeven en waar we als leerkracht ook voor staan. 
We verwachten van alle kinderen én hun ouders dat ze hiervoor openstaan, van 
welke overtuiging ze ook zijn.  
Christelijke symbolen krijgen een zichtbare plaats. 
We proberen als school de band met de plaatselijke parochiegemeenschap te 
bewaren. We nodigen de Chiro uit op school om hun werking te komen voorstellen, 
werken samen met Samana, dragen ons steentje bij bij de voorbereiding van de 
eerste communie, nodigen de kinderen uit voor de gezinsvieringen,…  
We vinden het belangrijk om echt tijd te maken voor kerkelijke vieringen. Sterke 
momenten in het kerkelijk jaar willen we samen vieren. Ook niet- en 
andersgelovigen zijn hierbij respectvol aanwezig, zonder verplicht te worden om deel 
te nemen aan de christelijke rituelen. Steeds zoeken we verhalen waar elk kind iets 
aan heeft. Als we bidden en danken, gebeurt dit in vrijheid en met respect.  
We hebben aandacht voor armoede en onrecht, voor solidariteit binnen en buiten de 
school. Dit vinden we belangrijk en daartoe willen we bijdragen. Er is een open 
communicatie over hoe we met bepaalde situaties uit de leefwereld en de 
thuissituatie van de kinderen omgaan.  
In onze school proberen we met elkaar te leven volgens het evangelie. Naar het 
voorbeeld van Jezus, als vrienden met elkaar omgaan in het dagdagelijkse 
(school)leven, ‘in harmonie’ met elkaar. Iedereen telt mee en moet zich goed voelen. 
We staan open voor dialoog, om er met elkaar over in gesprek te gaan. Zo werken 
we aan de ‘binnenkant’, de ‘ziel’ van de school en ons onderwijs. 
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Vanuit christelijke spiritualiteit 
Het opvoedingsproject van onze school wordt gedragen vanuit een christelijke 
spiritualiteit. Als team verbinden we ons – ieder op zijn manier, en met ruimte voor 
dialoog – tot een manier van denken en in het leven staan die gevoed wordt vanuit 
christelijk gelovige bron. Dit beïnvloedt mee hoe en wat wij onderwijzen, waartoe we 
opvoeden en hoe we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Enkele aspecten van 
christelijk geloven die wij zinvol wensen te integreren in ons onderwijs: 
 
Ervaringen vormen een mens. Door allerlei gebeurtenissen en ontmoetingen… word 
je ‘aangesproken’ om iemand te worden. Je kan/moet uit elke situatie het beste 
proberen te halen. Wij mensen denken altijd dat we de situaties beheersen en alles 
al weten. Het tegendeel is waar. Er is zoveel te (ver)kennen, altijd opnieuw. Het blijft 
een mysterie.  
Het komt erop aan open te staan, te ontvangen, te luisteren en te delen. Vanuit een 
open blik naar de wereld kijken en hier van leren, nieuwe dingen ontdekken, daar is 
het ons om te doen. 
Moeilijke situaties hoeven nooit een eindpunt te zijn. Bewaar altijd de hoop dat het 
anders kan. Soms is het nodig om de dingen uit een heel ander perspectief te 
bekijken.  
Durf soms tegen de stroom in denken en doen, ‘averechts’ zoals het evangelie, niet 
meelopen met de stroom. Durf jezelf zijn, dat is in deze maatschappij heel 
belangrijk! 
Je zal en mag vallen. Je mag en kan terug opstaan, op jouw manier. Iedereen, elk 
kind heeft talenten die invloed hebben op de groep. We willen het geloof in het 
kunnen van het kind niet opgeven én elk kind kansen geven, zonder te oordelen. 
Aandacht hebben voor de zwaksten onder ons, want elke mens, elk kind heeft een 
onvervangbare uniciteit.  
Mensen zijn niet af, niet heel. Het is soms belangrijk grenzen te aanvaarden en 
ermee te leren leven. Je eigen beperkingen en die van anderen kennen en 
aanvaarden. De sterke punten van anderen – waarin je zelf beperkt bent – durven 
aanspreken. Geen schakel staat apart. Een school is één geheel. Anderen helpen en 
hulp aanvaarden om zo samen iets te bereiken. Mooie dingen vasthouden en je 
optrekken aan wat goed was, is en blijft.  
Elke keuze vandaag heeft gevolgen voor het geheel, ook voor de toekomst, voor 
komende generaties. Een keuze maken is initiatief nemen, niet onverschillig zijn, 
nadenken over welke gevolgen keuzes kunnen hebben. Soms heeft iemand maar een 
klein zetje nodig om een goede keuze te kunnen maken. Met elke daad die iets 
betekent voor een ander, doe je iets dat waarde heeft voor altijd. Wat je in je klas 
doet, nemen kinderen mee. Een goed voorbeeld zijn voor de kinderen want dat 
hebben ze nodig. Mensen met wie ze zich kunnen verbinden, aan wie ze zich kunnen 
optrekken.  
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What? 
informeel overleg – personeelsvergaderingen – multimedia - open communicatie - nieuwskrant 

intern zorgoverleg – werkgroepen - MDO’s - studiedagen - overleg zoco–zorgjuf - questi 
zelfreflectie - klasoverdracht - … 

 

WHY? Een vlotte samenwerking in balans 
 
 
HOW?  
In het team 
We streven naar een open en respectvolle communicatie en samenwerking tussen 
collega’s waarbij we rekening houden met elkaars sterktes en zwaktes. Openheid, 
eerlijkheid, luisterbereidheid en empathie, opbouwende feedback geven én 
openstaan voor feedback zijn van belang om een goed team te vormen, een team 
dat met de neuzen in dezelfde richting wijst. We groeien op deze manier in 
professionaliteit, het geeft ons kracht en een gevoel van voldoening. Het creëert ook 
duidelijkheid voor de kinderen en brengt meer rust, het maakt ons tot betere 
leerkrachten. Een rustige leerkracht geeft dit door aan leerlingen.   

 
 
 
 
 

Met ouders 
We bieden een waaier van communicatiemogelijkheden aan om ouders bij het 
schoolgebeuren te betrekken. We vinden het belangrijk dat samenwerking en 
communicatie steeds op een – wederzijds – respectvolle manier gebeuren. Hoe 
duidelijker de communicatie is, hoe meer je op één lijn kan voortbouwen. Zo 
ontstaat een evenwaardige relatie en krijgen we het vertrouwen van ouders. Dat 
bevordert de ontwikkelkansen van hun kinderen. Een open, toegankelijke en 
positieve ingesteldheid zorgt voor extra motivatie zowel voor leerlingen, kleuters als 
leerkrachten. We maken samen school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met externen 
We vinden het noodzakelijk dat er bij een relatie met externen openheid is vanuit 
beide partijen. Een goede infodoorstroming ondersteunt de begeleiding van het kind. 
Ons streefdoel is om - in overleg - een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het 
kind om het zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. Het formuleren van 
concrete en op korte termijn haalbare doelen zorgt er voor dat zowel het kind als de 
leerkracht er baat bij hebben.  
Daarnaast onderhouden we goede contacten met allerlei organisaties en diensten uit 
de schoolomgeving. Leren van elkaar, openstaan voor nieuwe ideeën en verbindende 

WHAT? 
mail – gimme - op de speelplaats en aan de schoolpoort (informeel) 

oudercontact - agenda - heen- en weerschrift – oudergesprekken - infoavond 
ouderraad - ouders nieuwe leerlingen uitnodigen – telefonisch – rapport – brief - kalender 

schoolreglement - feesten - uitnodigen in de klas - betrekken bij activiteiten  
 foto’s op website/facebook  - de deur staat steeds open, zowel bij leerkrachten als directie – 

zorgen en problemen worden besproken - … 
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communicatie zijn basisattitudes die nodig zijn voor een vlotte samenwerking met 
externen. 
 
 What? 

kinesist, CLB-medewerker, psycholoog, ON-begeleider, logopedist – ouderraad  
schoolraad (parochie, ouders, leerkrachten) - hulp op schoolfeest of andere activiteiten 

contacten met IOK, Chiro, parochie - sponsoring – sportwedstrijden 
overleg met leerkrachten van secundair over leerplannen/inhoud - … 

 


