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                                                       De Windwijzer 

Respect is … 

                      geloven in jezelf. 

            de andere waarderen. 

     zorgen voor de omgeving.  

Een groene speelplaats is …   

      spelen, ontspannen, fantasie. 

Nog enkele andere belangrijke troeven:  

• voetgangers- en fietsexamen 

• stille studie met begeleiding 

• budgetvriendelijk busvervoer 

• ouderbetrokkenheid door schoolraad, oudercomité, 

ouderraad, leesouder, mama- en papadag  

• vlotte overgang van kleuterklas naar 1ste leerjaar 

• voorbereiding op het secundair onderwijs 

• gezonde school: fruitdag, drinKraantjeswater-school, 

gezonde voeding, beweging, ... 

• vrijdag = muziekdag  

• auteurslezingen, toneel, sinterklaasfeest,  

     pannenkoekenbak, computerlessen 

• leerlingenraad 

• leeshoek  

• initiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas  

• zwemlessen vanaf de 2de kleuterklas 

• typlessen  

• leren in openlucht: buiten lezen,  meten op de  

     speelplaats, buiten tuinieren, bewegen, ... 

• vrij spelen in een natuurlijke omgeving   

• ruimte voor rust  

• ontdekken van de natuur  

• goed afvalbeleid: afval vermijden, sorteren van afval, … 

• lessen gegeven door mensen met een beperking:  visuele 

handicap, rolstoelgebruik, ... 

• pyjamadag: Bednet  

• kringgesprekken 

• emoties bij anderen herkennen en waarderen  

• pestactieplan  
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  Actief leren is … 

      van elkaar en met elkaar leren  

                 door dingen te doen. 

• 1ste graad: boerderijklassen, 2de graad: zeeklassen,  

      3de graad: bosklassen  

• tragewegenwandelingen 

• buitenactiviteiten en lessen  

• gevarieerde uitstappen: SMAK, sportdagen en -weken,  

      langlaufen, schaatsen, paardenmelkerij, kermis, schoolreis,        

de School van Toen, toneel, film, ... 

Talenten ontdekken en           

ontwikkelen is ... 

                        kennis in hun leven. 

Zelfstandigheid en  

    zelfredzaamheid is … 

 voorbereiden op het  

                                verdere leven. 

Differentiatie is …    

         rekening houden met 

     de behoefte van elk kind. 

Pluralisme is … 

           iedereen is gelijkwaardig. 

Positief zelfbeeld is ... 

         succeservaringen beleven. 

De school biedt verschillende levensbeschouwelijke  

vakken aan:  

 

• Rooms-Katholieke godsdienst; 

• Niet-Confessionele zedenleer; 

• Islamitische godsdienst; 

• ... 

• wat heeft elk kind nodig om tot leren te komen?  

• goede samenwerking met externe partners o.a.       

logopedisten, CLB, ondersteuningsnetwerk, ... 

• begeleidingstraject  

• bijkomende ondersteuning via zorgjuf 

• indien nodig individueel aangepaste leerinhouden 

 

• aanbrengen methode ‘leren leren’ 

• huiswerkplanning 

• zelfstandig werken tijdens verschillende werkvormen: 

hoekenwerk, contractwerk, groepswerk, … 

• fietsbehendigheid  

• verkeersveiligheid 

• stille studie 

 

• exploreren van materialen 

• kennismaken met verschillende beroepen  

• aanbieden van verschillende nieuwe activiteiten 

• creatieve workshops 

• op zoek gaan naar wat ik goed kan of graag doe 

• aandacht voor de positieve aspecten van elk kind  

• aandacht voor de betrokkenheid en het welbevinden 

• veilig klasklimaat: bespreken van conflicten, fouten 

maken mag, werken aan de klassfeer, ... 

• complimentendag  

         

         


