
 

 

HET WIJDELAND 
 

staat voor 

 

SAMEN SCHOOL MAKEN 
 
In wederzijds respect en vertrouwen bouwen wij aan een wijde kijk op leren. Onze 
communicatie is open en onze ingesteldheid positief. 
 
Wat betekent dit voor je KIND ? 

• De totale ontwikkeling van je kind is ons doel : HOOFD, HART en HANDEN. 
• De talenten van elk kind ontdekken, erkennen en gebruiken. 
• De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt centrale aandacht in de klas- en 

schoolwerking. 
• Het welbevinden actief bevorderen. 
• Extra aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling tijdens en buiten de lessen. 
• De zelfstandigheid opbouwen door de jaren. 
• Een democratische ingesteldheid ervaringsgericht aanleren. 
• Klas- en schoolregels ontstaan voor een groot deel vanuit het reflecteren met de 

kinderen. 
• Omgaan met kinderen doen we op en inlevende manier, ervaringsgericht en 

rekeninghoudend met hun ideëen. 
• Respect en verantwoordelijkheid zijn vooraanstaande waarden die in de hele 

school worden uitgedragen.  
• We staan open voor alle kinderen. 
• Gebaseerd op vergelijkende testen scoren onze 6e jaars gemiddeld zeer goed . 

 
Wat betekent dit in de KLAS ? 

• Het basisprincipe in Freinetonderwijs, m.n. zelfontdekkend leren,  staat in alle 
klassen centraal. 

• Actieve werkvormen maken het onderwijs levendig en boeiend en is effectiever. 
• De nieuwe klaslokalen zijn ruim en rijk uitgerust. 
• De verbondenheid met de natuur uit zich zowel in de uitbouw van het 

schoolterrein als in het aanbod. 
• Kinderen worden gemotiveerd tot leren door te vertrekken vanuit hun ervaringen. 



• Door de werking in kleine groepjes krijgen de jongste kleuters de kans om 
maximaal te ontplooien. 

• Kleuters leren van elkaar in graadklassen 
• Doorgedreven differentiatie in de lagere jaarklassen. 
• De verbondenheid tussen leerkracht en kind krijgt extra groeikansen via het 

loopingsysteem over 2 begeleidingsjaren. 
• Binnen de grenzen van de mogelijkheden krijgt elk kind een gepaste begeleiding. 
• Over de totale ontwikkeling van elk kind wordt uitvoerig gerapporteerd. 

 
Wat betekent dit in de SCHOOL ? 

• Leerkrachten, beginnend of meer ervaren, worden goed ondersteund en begeleid 
en krijgen alle kansen tot bijscholing. 

• Leerkrachten, directie en ouders communiceren vlot en open met elkaar. 
• Er is ’s morgens en ’s avonds opvang op school. 
• Er zijn naschoolse activiteiten. 
• De school is dynamisch en wil blijven ontwikkelen. 
• Wij durven reflecteren. 
• Het team en schoolraad bewaken de visie onder aansturing van de directie. 

 
Wat betekent dit voor de OUDERS ? 

• Ouders krijgen de kans om nauw betrokken te worden bij de klaswerking. 
• Ouderparticipatie biedt extra leerkansen en verhoogt de kwaliteit van het aanbod. 
• Van ouders wordt participatie verwacht. Dit kan ongeacht je achtergrond en 

mogelijkheden. 
• Naast de wettelijk voorziene maximumfacturen betalen ouders een extra bijdrage. 

Om ieders draagkracht te respecteren is hierbij een solidariteitsmechanisme 
ingebouwd. 
 

 
 
 
 


