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samen zorg dragen 
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kinderen echt ontwikkelen 

Kinderen ontdekken op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun 

eigen mogelijkheden, ontwikkel- en ‘leer’kracht.  

kansen & tijd krijgen 

We geven geduldig richting aan dit proces, waarbij kinderen vanuit hun 

eigen leefwereld en blikverruimend, betekenisvol mogen leren op eigen 

tempo en niveau. 

zichzelf leren kennen 

Samen met de kinderen reflecteren we zodat ze eigenaar worden van hun 

eigen leerproces en hun eigen ontwikkeling als persoon. 

de leraar helpt groeien 

We geloven met het team rotsvast in de groei- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. De durf en de wil om tot 

duurzaam engagement te komen wordt door de leraar uitgedaagd, 

begeleid en aangemoedigd.  

samen zorg dragen 

Vanuit onze verscheidenheid als schoolteam, in nauwe samenwerking met 

veel partners, nemen we samen doelgericht de brede zorg -en dus de 

verantwoordelijkheid- op als investering in de vorming van alle kinderen.  

Wildenburg, een open school 

Als katholieke school gaan we vanuit onze inspiratie in open dialoog met 

mensen die vanuit de christelijke geloofstraditie geloven, minder geloven, 

niet of niet meer zo geloven en zij die anders geloven. 

verbonden samenleven 

We creëren een oefenplaats, een plaats van verbondenheid, waar we 

kansen bieden binnen alle facetten van het leven. Onze school schept 

ruimte tot welbevinden en betrokkenheid. Ons doel is kinderen stimuleren 

om harmonieus samen te leren en samen te leven. 

 



Voorbeelden voor ouders 

kinderen echt ontwikkelen 

• Website 

• Blog 

• Feesten 

• Schoolbijeenkomst 

• Talent mogen tonen 

• Klasdoorbrekend werken, schoolproject, thema’s 

• Muzisch aanbod, muziekmiddag. 

• Boeiende wereldoriëntatie 

kansen & tijd krijgen 

• Open onthaal jongste kleuters 

• Niveaugroepen 

• Differentiatie 

• Kangoeroeklas 

• Zorg 

• Methodes met oefenkansen en zorgaanbod 

• Overgang KO – LO 

zichzelf leren kennen 

• Aanspreekbaar 

• Doos vol gevoelens 

• Muzische opvoeding 

• Reflectie na toetsen en activiteiten 

• Leren samenwerken  

de leraar helpt groeien 

• Info(avond) voor ouders 

• Het team helpt: opvang, mtz, bus, leraar 

• Sportplaneet 

samen zorg dragen 



• Co-teaching 

• Buddy-werking 

• Speelgoedaanbod 

• Sterke zorgwerking 

• Schoolbijeenkomst 

• Kinderraad 

• Samen verantwoordelijkheid dragen: MOS, refter, speelgoed… 

• Nauwe band met externen: brugfiguren, thuisbegeleiding, 

huiswerkklas, therapeuten, … 

• Goede doorstroming naar academies 

• Niveaulezen 

• Wiskundeles gemeenschappelijk 

• Respect voor … 

Wildenburg, een open school 

• Iedereen kent iedereen 

• Vieren 

• Familienieuws 

• Rouwkoffer 

• Projecten: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Poverello… 

• Rituelen bij schakelmomenten. 

verbonden samenleven 

• Oudercomité 

• Weekopening 

• Dorpsgevoel 

• Band crèches – school 

• Ruzie-oplosser 

• Speelkansen 

• Kinderraad 

• Meerdaagse uitstappen 


