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Eigen schoolvisie op ons opvoedingsproject
Onze visie is gericht op de toekomst
We leven in een snel evoluerende, complexere maatschappij die verwacht dat mensen
flexibel, competent, ecologisch bewust en ict-vaardig zijn.
Wij willen ons onderwijsaanbod daarop afstemmen.
Om tegemoet te komen aan kwalitatief onderwijs moeten wij onszelf voortdurend bevragen,
bijsturen en verder professionaliseren.
Het eigentijdse onderwijs dat we willen bieden, beantwoordt aan de verwachtingen van de
ontwikkelingsdoelen, de leerplannen en eindtermen met een gericht gedifferentieerd
aanbod naar alle kinderen toe.
Link met de functiebeschrijving:
functionele bekwaamheid
authenticiteit
mentale veerkracht
sociale en maatschappelijke gevoeligheid
Onze visie is gericht op de totale persoonsvorming
We hechten veel belang aan het leren zelfstandig werken en het probleemoplossend
denken. We leggen accenten op het uitbouwen van een krachtige leeromgeving om een
hoge betrokkenheid te bekomen.
De betrokkenheid van de kinderen is het fundament tot het uiteindelijke leren.
Vanuit deze visie willen we de kinderen laten ontplooien tot flexibele, competente en
talentrijke jonge mensen.
We willen hen helpen uitgroeien tot weerbare mensen met een positief zelfbeeld, mensen
die respectvol omgaan met elkaar en hun omgeving, mensen die ondernemend zijn en
muzisch creatief.
Link met de functiebeschrijving:
pedagogische bekwaamheid
sociale maatschappelijke gevoeligheid
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Onze visie is gericht met voorkeur voor de zwaksten
De basisschool van Pulle is een kleinschalige school waar een gemoedelijke sfeer
waarneembaar is. Dit vormt het uitgangspunt om samen te leven in een rustige, vertrouwde
omgeving waarin iedereen elkaar kent.
Onze school vaart koers onder een zorgzame vlag. Het team draagt zorg voor de kinderen
vanuit een sterk gefundamenteerde visie. Ieder kind wordt besproken, nauw opgevolgd en
krijgt maximale ontwikkelingskansen.
De indicatoren welbevinden en betrokkenheid zijn onze criteria om een aanpak uit te werken
waarbij gelijke onderwijskansen en zorg één geheel vormen.
Link met de functiebeschrijving:
leerlinggerichtheid
Onze visie is gericht tot een persoonbevorderende relatie
Wij willen een team zijn dat les geeft, tussen de kinderen staat en samen de school draagt
vanuit een eerlijke liefde voor de kinderen, met geduld, enthousiasme en idealisme.
We kiezen resoluut voor een onbevangen houding waardoor alle kinderen en leerkrachten
zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen.
Link met de functiebeschrijving:
positief mens en zelfbeeld
teamgerichtheid
sociale en maatschappelijke gevoeligheid

Onze visie is gericht vanuit een christelijke inspiratie
Door het nastreven van een brede harmonische ontwikkeling voor elk kind willen we hen
waarden meegeven zoals verdraagzaamheid, respectvol omgaan met elkaar. Omgaan met
het anders zijn van de anderen wordt als een leerkans aangegrepen voor een volwaardige
sociale ontwikkeling.
Link met de functiebeschrijving:
religieuze bewogenheid
Onze visie is gericht tot een goede samenwerking
Wij willen in een open en eerlijke sfeer samenwerken met alle participanten.
Als team kiezen we vanuit onze persoonlijke eigenheid voor de totale ontplooïng van elk kind
en dit met een grensverleggend vermogen.
Link met de functiebeschrijving:
communicatieve vaardigheid
teamgerichtheid
sociale en maatschappelijke gevoeligheid
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