Onze kijk op goed onderwijs
In Weelde geeft een prachtig schoolgebouw vorm aan de klasse die De Verrekijker en
Klimop als landelijke dorpsschool willen uitstralen. Daarbij voegt Klimop in Ravels Eel ook zijn kenmerkende kleinschaligheid en gezelligheid toe om tot een prachtig en
uniek geheel te komen.
-

We willen niet groot zijn, maar waardevol …
We willen niet veraf zijn, maar dichtbij …
We willen niet doelloos zijn, maar doeltreffend …
We willen samen ver kijken om zo op te klimmen!

Wij willen een geborgen omgeving creëren waarin kinderen zich kunnen ontplooien
tot sociaal weerbare personen. Op een creatieve en actieve manier laten we
kinderen hun talenten ontdekken. Hopelijk leren ze zo om nu en in de toekomst door
een positieve bril naar zichzelf, anderen en onze maatschappij te kijken.
Uit het gamma aan waarden die op school leven, kozen we er 5 die ons nauw aan het
hart liggen:
 Samen kunnen we meer
We slaan als team van beide vestigingen, maar ook als
klasgroep en over de klassen heen, de handen in elkaar. Samen
komen we verder dan alleen! Ook naar ouders toe delen we
deze mening. Enkel door samen te werken, kunnen we het
maximale bereiken.
 Positief
Een positief zelfbeeld creëren. Als coach hierbij zetten we zeker
in op het positief formuleren van onze boodschappen.
Bovendien laten complimenten en pluimen kinderen beseffen
dat ze er mogen zijn! Door oog te hebben voor de verschillen
tussen kinderen kunnen ze allemaal van succeservaringen
genieten.

 Zelfvertrouwen
Geloven in eigen kennen en kunnen, je eigen mogelijkheden…
Uitgroeien tot leerlingen die zelf verantwoordelijkheden durven
op te nemen en hun leerproces in handen nemen.
 Respectvol
We verwachten dat zowel leerkrachten als leerlingen zich
respectvol opstellen naar mensen in al hun diversiteit, dieren en
dingen om hen heen.
 Milieubewust
We willen ons inzetten om verspilling en vervuiling tegen te
gaan. Met kleine stappen hopen we onze leerlingen op die
manier bewust te maken van het belang van natuurbehoud en
een gezond milieu.
Vanuit deze waarden en onze dagelijkse werking proberen we bij onze leerlingen de
basisvoorwaarden om tot leren te komen waar te maken.
Leerlingen die zich goed in hun vel voelen en graag naar school komen, vinden
energie en zelfvertrouwen. Ze gaan uitdagingen niet uit de weg hoewel de
kans op mislukken bestaat. En als iets tegenvalt, voelen ze zich daarom als
persoon niet minderwaardig. Op die manier zetten ze steeds opnieuw stappen
in hun ontwikkeling.
Ons enthousiast team staat klaar om met jullie kinderen deze uitdaging aan te gaan!

