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DEEL 1

OPVOEDINGSPROJECT

Welkom
Uw keuze voor onze school betekent dat u ons vertrouwen schenkt. U staat een deel van de
opvoeding van uw kind aan ons leerkrachtenteam af. Hiervoor willen wij u danken.
Een vlotte samenwerking is een garantie voor een goede verstandhouding.
Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen
dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen en de afspraken van onze school na te leven en
dat u ons christelijk opvoedingsproject loyaal steunt.
Wij willen degelijk onderwijs bieden en een verzorgde opvoeding met als inspiratiebron de
opdrachtsverklaring van de Zusters van Liefde.
Situering
Onze school “Sint-Bavo” is een school van de Zusters van Liefde te Gent.
Precies 200 jaar na haar oprichting (1803 – 2003) voerden de Zusters van Liefde de ingrijpende
beslissing door om het beleid van de instellingen een nieuwe impuls te geven met de uitbouw van
een netwerkorganisatie die de naam Tabor kreeg. Het bijbelse verhaal rond de berg Tabor heeft een
sterke symboliek rond reflectie, toekomstgerichtheid en transformatie. Tevens drukt het de
christelijke identiteit uit, waar de organisatie blijvend voor kiest.
De congregatie heeft een grote traditie op het vlak van christelijke opvoeding en onderwijs.
Deze traditie beogen we ook vandaag verder te zetten.
Als katholieke basisschool willen wij kinderen begeleiden in hun groei tot goed gevormde
jong-gelovigen.
In onze school staat het kind centraal. Wij houden rekening met de eigen gaven, mogelijkheden en
beperktheden van elk kind. Hun evolutie, ontplooiing en geluk zijn onze voornaamste bekommernis.
De basiswaarden die in onze werking centraal staan noemen we ankerpunten: zij vormen de doelen
van ons christelijk opvoedingsproject.
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ANKERPUNTEN
GASTVRIJHEID
… is kiezen voor beschikbaarheid
-

We heten iedereen van harte welkom en laten dit ervaren door een warme en
persoonlijke benadering.

-

We laten onze kinderen opgroeien tot personen die kiezen voor een open, gastvrije en
vriendelijke omgangsstijl.

SOLIDARITEIT
… is kiezen voor verbinding
-

We streven ernaar elk kind speciale aandacht te geven voor de persoonlijke noden en vragen.

-

We helpen onze kinderen opgroeien tot personen die een gevoeligheid ontwikkelen voor de
noden van anderen.

KWALITEIT
… is kiezen voor professionaliteit
-

Het kind staat centraal: we geven onze kinderen maximale leerkansen overeenkomstig hun
mogelijkheden.

-

We streven naar een dynamische school met deskundigheid: we hebben aandacht voor de
‘zorgvragen’ van alle kinderen. We proberen, met de beschikbare middelen, het maximum aan
differentiatie en remediëring in te bouwen.

EVENWAARDIGHEID
… is kiezen voor diversiteit
-

Iedere persoon, hoe verschillend ook, is evenwaardig en waardevol.

-

We wijzen iedere vorm van onverdraagzaamheid of discriminatie tegenover
anderen af.
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OPENHEID
… is kiezen voor dialoog en opmerkzaamheid
-

Kunnen luisteren naar elkaar.

-

Blijk geven van echtheid en eerlijkheid.

-

Het is onze opdracht onze kinderen te helpen opgroeien tot personen die het
gesprek zien als een weg tot het vinden van oplossingen.

SOBERHEID
… is kiezen voor essentie
-

Een onderscheid kunnen maken tussen wat we nodig hebben en wat we te veel hebben.

-

De aandacht richten op de schoonheid van eenvoudige dingen.

-

Het uniform heeft in deze benadering een betekenis.

INNOVATIE
… is kiezen voor groei
-

Openstaan voor zinvolle vernieuwing.

-

We laten ons begeleiden en scholen ons bij.
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