
 
 
 
 

Als katholieke basisschool willen we mee zorg dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van 
elk kind. We zien onze school als een huis met een tuin waarin we de basis leggen voor de 
toekomst, om later met de beste kansen de deur naar de wereld te openen.   
We zien vier essentiële delen: de tuin, de funderingen, de vier muren en het dak. Alle delen 
zijn verbonden met elkaar, houden elkaar in evenwicht en zorgen voor kwaliteit in onze 
school.  
 
We stellen u onze visie even voor. 
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Onderaan vinden we de funderingen. Ze dragen het huis en de tuin, ze moeten dus stevig en 
weldoordacht zijn. De grondgedachte van onze school is DE DIALOOGHOUDING op 
verschillende niveaus. 
 

• Tussen de leerkracht en de leerling: de leerkracht staat niet alleen vóór maar ook tussen de 
leerlingen. 

• Tussen de leerlingen onderling: de leerlingen leren van en met elkaar in leefgroepen. 
• Tussen de leerkrachten onderling: de leerkrachten voelen zich thuis en leren van elkaar. We 

benutten elkaars talenten. 
• Tussen de school en de ouders: ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk om 

goed onderwijs te bieden. 
• Tussen de school en de buurt: de school wil een rol spelen als gelijkwaardige partner in de 

buurt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialooghouding 



Werken aan GEZONDHEID begint van jongs af aan en dus is hier een 
belangrijke taak voor het onderwijs weggelegd. De missie van 
Leefschool Toverbol is, door middel van beweging, de gezondheid en 
de algemene ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Kunnen 
spelen en bewegen zijn wezenlijke onderdelen van het dagelijks 
leven en de totale groei van het kind. Door te spelen en te bewegen 
leren kinderen zichzelf, de anderen en hun omgeving kennen.  
Wij willen elk kind, met zijn talenten en beperkingen, laten genieten 
van BEWEGING.  Onze 
natuurspeelplaats is een bewuste keuze 
die past in deze visie. 
We houden onze tuin ook graag proper en 
groen. Ook hier dragen onze kinderen, 
samen met de leerkrachten, hun 
verantwoordelijkheid. Samen werken we 
aan een beter en gezonder MILIEU. 
 
 

 



Ons huis is opgetrokken uit vier muren, onze vier pijlers. Door dagelijks te werken aan deze vier 
pijlers, steunend op onze dialooghouding, zijn we er zeker van dat we aan ieder kind de 
maximale kansen geven om zich te ontwikkelen.  
 
Onze vier pijlers zijn 
• een ervaringsgerichte benadering 
• diversiteit 
• een sociaal-emotionele benadering 
• aandacht voor talenten en vaardigheden 
 
 

 
 
ERVARINGSGERICHT onderwijs wil op een verantwoorde manier een bijdrage 
leveren aan de volledige ontwikkeling van het kind dat tevreden is met zichzelf: 
met plezier de dingen doet, geïnteresseerd is in de andere kinderen en hun 
omgeving, initiatieven neemt, zelf oplossingen bedenkt voor problemen die het 
tegenkomt.  
Onze projectwerking is hiervoor de aangewezen werkvorm. 
 
Onderzoekend leren 
Leren is meer dan alleen kennis vergaren. Het leven begint bij de leefwereld en 
de eigen ervaringen van de kinderen. Hun eigen leefwereld zit immers vol 
uitdagingen, nodigt uit om te onderzoeken en te experimenteren. 
Betrokkenheid verhogen door al doende te leren. 
Onze kinderen worden zoveel mogelijk uitgedaagd om probleemoplossend te 
denken en zo tot een oplossing te komen.  
Dit gebeurt al van in de kleuterschool. 
 
Harmonische ontwikkeling: hoofd - handen - hart. De totale ontwikkeling van 
elk kind vinden we erg belangrijk. Kennis overdragen blijft een belangrijk aspect: 
we leren onze kinderen (kritisch) denken, rekenen, lezen, schrijven. Daarnaast 
leren ze ook samenwerken, creatief zijn, bewegen, musiceren, spelen en 
omgaan met gevoelens. 
 
Leren kiezen en plannen. De kinderen worden uitgenodigd plannen te maken 
en deze ook uit te voeren. Zo leren ze met elkaar om te gaan, eigen standpunten 
in te nemen en eigen keuzes te maken. 
Er wordt veel overlegd en nabesproken.  
 
 

 
 
 
 

Errvaringsgericht  



Onze school is gelegen in een buurt waar mensen met verschillende 
achtergronden samenleven.  
Deze diverse samenleving biedt ons een waaier van mogelijkheden. We 
beschouwen dan ook de positieve aspecten van die DIVERSITEIT als een 
meerwaarde.  
 
Onze school is wereldgericht. We sluiten onze ogen niet voor wat er in 
de wereld gebeurt. Tegelijkertijd proberen we ook onze positieve 
instelling uit te dragen naar de buitenwereld. Zo brengen we onze 
kinderen verdraagzaamheid en respect bij. Kinderen en leerkrachten 
leren omgaan met verschillen. 
 
Ook de ouders worden sterk betrokken. In de contacten met ouders 
streven we ook naar een uitwisseling van ideeën en opvattingen vanuit 
de verschillende achtergronden.  
 
In de leefgroepen wordt meestal gewerkt met heterogene groepen.  
Kinderen van verschillende leeftijden werken regelmatig samen. 
Kinderen leren zo van elkaar en met elkaar. Ze ervaren dat verschillen 
mogelijk zijn en hoe ze die verschillen op een positieve manier kunnen 
aanwenden om tot een goede sfeer, een groter welbevinden en een 
hogere betrokkenheid te komen. 
 
Taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in alle activiteiten, niet alleen in de 
taallessen. Kinderen leren dankzij taal, vanuit hun verschillende achtergrond, 
met elkaar op een gelijkwaardige manier te communiceren. Dit is enorm 
belangrijk om tot verdraagzaamheid en respect te komen. 
 
 

Diversiteit 



De SOCIAAL-EMOTIONELE benadering is ook een belangrijke pijler binnen onze 
visie. We gaan ervan uit dat het welbevinden hoog moet zijn om te kunnen leren. 
Daarom creëren we ruimte voor het ervaren, beleven, uiten en verwoorden van 
gevoelens.  
 
We leggen de nadruk op samenzijn. Dit doen we tijdens forum- en 
kringmomenten, tijdens gezamenlijke uitstappen. 
 
Via de axenroos leren we om te gaan met eigen gevoelens en met de gevoelens 
van anderen.  
We leren zo respectvol en verdraagzaam met elkaar om te gaan. 
 
Binnen groepswerk leren kinderen (verantwoordelijke) taken op te nemen en 
samen te werken met elkaar.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociaal-em
otioneel 



De heterogeniteit van de groepen is een verrijking voor het klasmilieu. Kinderen 
leren er van elkaar en de weerbaarheid wordt versterkt. 
Binnen de groep heeft elk kind een eigen beginsituatie, TALENTEN, VAARDIGHEDEN 
en grenzen.  
Daarom hechten we op onze school heel veel belang aan: zelfstandigheid, 
differentiatie en betrokkenheid. Hierdoor wordt ook het welbevinden verhoogd.  
Vertrekkende vanuit de beginsituatie willen we elk kind zo ver mogelijk brengen. 

 
We scheppen ruimte voor persoonlijke leervorderingen, door o.a. 
Contractwerk: overschrijden van de klasleerstofgrenzen (naar boven of naar 
beneden).  
Groepswerk: samenwerken, rekening houden met elkaar, eigen inbreng van elk 
kind is belangrijk. 
Projectwerk: persoonlijke talenten krijgen kans om zich te ontwikkelen. Hier 
kunnen de verschillende vaardigheden ook extra geoefend worden. 
Evaluatie op niveau van het kind: individuele vorderingen worden geëvalueerd en 
opgevolgd in het kindvolgsysteem. 

 
  

Talenten &
 vaardigheden 



 
Het uiteindelijke doel van ons onderwijsproject is het bieden van KWALITATIEF ONDERWIJS 

voor elk kind. 

Daarbij maken we ook gebruik van de digitale mogelijkheden en media maar dit steeds op een 

gezonde, kritische en bewuste manier. 

 

De 4 pijlers binnen onze schoolvisie moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit wordt bewaard en 

wordt verstevigd. 

Hiervoor blijft ons team zich dan ook elke dag opnieuw inzetten. 

Directie, leerkrachten, ouders en kinderen maken van onze school samen een sterke school. 

 

 

 

 

 

         

@Kwalitatief onderwijs 


