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Voorwoord 

Jaren geleden werd aan het pedagogisch project van de stedelijke basis-
scholen van Geel vorm gegeven, gebaseerd op een uitgangstekst van 
onze koepel, OVSG. 

Het schoolbestuur streeft op al haar scholen, samen met alle leerkrach-
ten en directies, de doelstellingen opgenomen in dit pedagogisch project 
na. 

Het pedagogisch project van de stedelijke scholen gaat uit van onder-
staande stelling : 

“ Het stedelijk onderwijs Geel beoogt een maximale vorming van de per-
soonlijkheid van ieder kind, gericht op een kritisch-creatieve integratie in 
de hedendaagse dynamische maatschappij en cultuur vanuit een funda-
mentele democratische houding. “ 

Met dit pedagogisch project gingen we als team aan de slag. 

à Het pedagogisch project moet een levend document zijn. 

à We willen het zichtbaar maken in de school. 

à We willen onze dagelijkse schoolwerking aan die concretisering op-
hangen. 

à Het pedagogisch project moet makkelijk uit te dragen zijn naar 
ouders en leerlingen. 

à Het moet voor iedereen verstaanbaar én herkenbaar zijn. 

à We willen de eigenheid van onze school vorm geven. 

Uit bevragingen en de onderlinge gesprekken kwamen heel wat waarden 
naar boven die voor elk lid van het schoolteam belangrijk waren. Er wer-
den uiteindelijk 6 pijlers vastgelegd met telkens een aantal kernwoorden 
erbij die voor ons verduidelijken waar het in die pijlers precies om draait. 
Deze pijlers werden visueel gemaakt in een mooi totaalbeeld dat we hier 
met trots aan jullie voorstellen. 

Vanwege het voltallige schoolteam, 

Kris Karremans 



School om te leren 

WIJSHEID, KENNIS, VORMING EN VAARDIGHEDEN 

We willen werken aan de gehele ontplooiing van onze kinderen en bieden 
hen doorlopend kansen om kennis op te doen en om inzichten, vaardigheden 
en attitudes te verwerven.   

We differentiëren en begeleiden. Via het rapport geven we een breed 
beeld van de evolutie van het kind, zowel aan de ouders als aan de leer-
lingen.  

We werken projecten uit, gebruiken creatieve werkvormen en betrekken 
de leefwereld van de kinderen bij de klaspraktijk.  

Lezen krijgt een centrale plaats binnen onze schoolwerking. De uitgewerk-
te boekenhoeken in de kleuterklassen en onze schoolbib staan ons toe om 
het leesplezier en de leesmotivatie een stevige duw in de goede richting 
te geven.    

Groepswerk: samen werken en samenwerken. We stimuleren kinderen in de 
richting van zelfsturing en ondernemingszin en willen ze laten groeien 
vanuit een positieve aanpak.  

We voeren kringgesprekken en discussies. We moedigen kinderen aan om 
nieuwsgierig en kritisch naar de wereld te kijken.  

We durven eisen stellen, verwachten engagement en respect.  



School om te wonen 

GEBORGENHEID 

We willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis 
voelen. 

Met de indeling en aanwending van onze speelruimte willen we kinderen de 
mogelijkheid geven om zelf keuzes te maken die aansluiten bij hun eigen-
heid en interesses. 

We willen kinderen zichzelf laten zijn in een veilige en geborgen sfeer: ieder 
met eigen talenten en kwaliteiten, ieder met eigen noden en verwachtin-
gen. Je mag zijn wie je bent! 

We willen samen met kinderen bouwen aan een positief zelfbeeld en hen 
laten voelen dat je uit je fouten kan leren. Fouten maken mag ! 

We vinden het belangrijk om in openheid te communiceren met alle part-
ners : kinderen, ouders, leerkrachten en externe zorgverleners. 

We zijn een open en toegankelijke school, we houden de drempel laag. 



School om samen te zijn 

DIVERSITEIT, SAMEN, LOSLATEN 

Elk kind staat centraal, hoe verschillend ook in aanleg, tempo, interesse of 
persoonlijkheid. 

We leren kinderen om oog te hebben voor de verschillen die er onderling zijn 
en willen hen samen op zoek laten gaan naar wat hen bindt. We laten hen 
ontdekken hoe boeiend die diversiteit is en nodigen hen uit om te leren van 
elkaar en samen nieuwe ervaringen op te doen. 

Onze kinderen moeten zich verbonden voelen. Verbonden met zichzelf, met 
de anderen, met de wereld om zich heen. 

We willen kinderen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, samen met 
de ouders en andere betrokkenen. We dagen hen uit en prikkelen hen. 
Gaandeweg durven we ook loslaten en geven we meer verantwoordelijk-
heid. 



School om te groeien 

TALENTEN ONTDEKKEN 

Wij zijn een school waar kinderen op ontdekking kunnen gaan, waar ze zich 
gaandeweg bewust worden van hun talenten en mogelijkheden en deze ver-
der kunnen ontwikkelen.  

Wij bieden uitdagend onderwijs aan om kinderen te prikkelen en te inspire-
ren.  

Wij laten hen experimenteren, ervaren, exploreren … zowel op cognitief als 
op creatief, sportief, sociaal en emotioneel vlak. Door waarnemen, denken 
en doen te combineren, stimuleren we het vermogen om iets nieuws te 
scheppen. 

Via milieueducatie leren we onze leerlingen oog te hebben voor de schoon-
heid van de natuur én er zorgzaam mee om te gaan.  

We zetten in op sport en beweging door extra sportdagen, bewegingstus-
sendoortjes en activerende mogelijkheden op de speelplaats aan te bieden.  

Wij laten kinderen groeien en creëren kansen voor eigen initiatief, voor ac-
tieve deelname, voor zelfsturing en reflectie.  

Wij waken over de continuïteit in de schoolloopbaan zodat kinderen soepel, 
geleidelijk en harmonieus kunnen groeien, elk op hun eigen tempo en niveau.  



School in harmonie 

VERDRAAGZAAMHEID 

We willen onze kinderen de gave om te waarderen bijbrengen en deze gave 
blijven voeden : waarderen van de ander, van ieders talenten, van alle 
mensen om hen heen, van de gemeenschap waarin ze leven. 

Op onze school zijn alle kinderen gelijk. 

We leren hen dat eerlijkheid altijd de juiste weg is. We leren hen verant-
woordelijk te zijn voor hun uitspraken. Onze kinderen mogen hun mening 
uiten op een respectvolle manier. 

Beleefdheid en behulpzaamheid zijn sleutelbegrippen op onze school. 



School in de wereld 

WERELDBURGERSCHAP 

Onze school is een kleine samenleving vol verscheidenheid en op die manier 
een weerspiegeling van onze multiculturele maatschappij. Er is verschil in 
afkomst, geloof, overtuiging, ... 

Kinderen stappen onze school binnen en hun eigen wereld wordt elke dag 
een beetje groter. Gaandeweg ontdekken ze dat ze zichzelf niet kunnen 
ontplooien zonder anderen. Op school leren ze wie ze zijn en wat het bete-
kent om samen in en met een groep te leven. Stap voor stap leren we hen 
zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het samenleven in de grote we-
reld rondom hen. We maken kinderen mondig en weerbaar zodat ze op een 
respectvolle manier voor zichzelf kunnen opkomen. 

We willen de kinderen leren om met beide voeten in de wereld te staan, 
met respect voor elkaar en de natuur. We willen dat ze bewuste keuzes 
maken, dat ze leren om verantwoordelijk met die keuzes om te gaan en de 
gevolgen daarvan leren dragen. 



Breed evalueren 

AANDACHT VOOR HET GROEIPROCES 

 

Voor het evalueren van de verschillende domeinen, maar ook van de do-
meinoverschrijdende doelen ( leren leren en sociale vaardigheden ) maken 
we gebruik van de verschillende fases van onze wonderboom die een pro-
minente plaats kreeg binnen de visualisatie. 
 
Breed evalueren is meer dan het gebruik van verschillende evaluatie-
instrumenten. We willen een goede communicatie over de vorderingen op 
gang brengen, met een sterke begeleiding en gerichte feedback voor de 
kinderen. Op basis van de verzamelde informatie kunnen we keuzes ma-
ken voor het vervolg van het leerproces. We werken zo aan een kwali-
teitsvolle aanpak. 
 
Voor ons berust een evenwichtige evaluatie op de volgende pijlers :  

à De evaluatie gebeurt vanuit een breed perspectief. 
à De evaluatie is afgestemd op de doelen en/of de onderwijsactivitei-

ten. 
à De evaluatie motiveert de lerende. 
à De evaluatie is transparant. 



Ik weet dat dit voor mij een uitdaging is.  

Ik wil hier wel in groeien, maar dat 
vraagt een inspanning. 

Nu we hier extra aandacht voor hebben, lukt het 
soms wel, soms ook nog niet.  

Ik moet er goed op letten.  

Ik denk er zelf niet altijd spontaan aan. 

Meestal lukt het al voor mij.  

Ik kan dit zonder extra hulp, maar als 
het wat minder aandacht krijgt, zal het 
misschien weer wat ‘verwateren’. 

Het lukt me heel goed en ook op momenten 
dat men mij er niet op wijst.  

Ik ben een voorbeeld voor anderen. 

Het lukt even minder goed, dus moet 
ik me weer wat extra inzetten. 




