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DOEL VAN HET OVERLEG: SAMEN HET PEDAGOGISCH PROJECT BEKIJKEN DAT HET SCHOOLTEAM DE 
AFGELOPEN 2 JAAR UITWERKTE.  

- Herkennen we de school in het pedagogisch project? 
- Zijn er dingen die wij-als-ouders in de school zien en die niet in het pedagogisch project zitten? 

SAMENVATTING INFO PROJECT EN EERSTE FEEDBACK  

MISSIE 

- Joy of learning = hoe je plezier beleeft aan het leren zelf.  
Dit staat momenteel niet in de missie, maar we zien/ervaren het wel in de werking:  

o Het zit doorweven in aanpak van de school en leerkrachten. (cfr. zoekzocht in didactisch materialen 
en uitstapbeleid) 

o De klas als labo: geen juist of fout maar ontdekken.  
o Werkhouding creëren waarbij de leerling zin heeft om te leren, is zeker een stokpaardje, vult de 

directie aan. 
è Het mag van de ouders in de missie/visie om het belang hiervan te benadrukken. 

VISIE 

SAMENWERKEN MET OUDERS 

- Hoe krijgt dit normaal gezien vorm? 
- Niet enkel tussen ouder-leerkracht mbt het kind, ook de vzw/Helpende handen/Oudercomité zijn een 

verbreding van wat er allemaal gebeurd ism de ouders. Mag zeker zijn plaats krijgen en benoemd worden. 
- Samenwerken à misschien niet het goede woord. Het is ruimer dan enkel samenwerken, het gaat ook 

over communicatie. 
o Nauwe betrokkenheid op ouders? Dialoog? Interacties? 
o Wat is er voor de grote groep die niet snel zelf naar de leerkracht stapt door zowel praktische 

belemmering of drempelvrees? 
o Het wordt erg op prijs gesteld om betrokken te worden bij het pedagogisch project. 
o De school vindt het waardevol om de input van ouders/buitenstaander te krijgen om zo eens 

door een andere bril te kunnen kijken. 
- Hoe krijgt dit vorm in Coronatijden? 

- De initiatieven van themablaadje en video’s op padlet worden gewaardeerd 
- De leerkrachten zijn bereikbaar via email en voor en na schooltijd 
- Indien de leerkracht met een bezorgdheid zit rond een kind, worden ouder/verzorgers ALTIJD 

gecontacteerd. 

è Toch is er een gemis – vooral bij de kleuters- om te weten hoe het kind zich in de klas voelt.  

- Sommige ouders zijn hierin assertief, anderen ervaren een drempel om bijvoorbeeld een mailtje te sturen.  
- Kan de leerkracht deze drempel verlagen door bijvoorbeeld te mailen naar alle ouders om zeker contact te 

nemen bij vragen, zelfs al is het gewoon even de vraag naar bevestiging of alles goed gaat? 
- Af en toe een zinnetje in het heen-en-weer mapje (hoeft zeker niet dagelijks, kan roulement zijn, 

eventueel bij te houden door de leerkracht met welke ouders er spontaan nog geen contact was) 
- Belang dat oudercontact kan doorgaan, desnoods online/telefonisch 
 



ELK KIND 

è Er wordt sterk ingezet op differentiatie in de zorg. Zowel voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben als 
kinderen die behoefte hebben aan remediëring.  

è Op Frans wordt veel ingezet.  

STERKE/EIGEN PERSOONLIJKHEID 

- Focus op extraverte persoonlijkheden? Hoe zit het met de introverte leerling? Een sterke persoonlijkheid is 
niet per sé extravert.  
à Er mag in het Pedagogisch project misschien wat meer aandacht naar verschillende karakters met hun eigen 
specifieke sterkte die niet meteen opvallen (bijv. verdraagzaamheid, empathisch reageren, bemiddelen, …). Zie 
ook verder: inzetten op talenten. 

- School als plek waar een kind de kans krijgt zich te ontplooien  
à Mag dynamischer vormgegeven worden: De school is één van de plekken waar een kind zich verder kan 
ontplooien. Idealiter zijn de verschillende domeinen (school, thuis, hobby, vrije tijd,  ..), afgestemd op wat het 
kind nodig heeft. En wordt het kind actief betrokken bij deze afstemming door zowel school als ouders.   

VOLGENS EIGEN MOGELIJKHEDEN 

- Eigen mogelijkheden: zorg. Preventief werken. Sterke overlegcultuur: 3x per jaar bespreken we alle kinderen in 
MDO’s. Zoveel mogelijk ouders te betrekken. 

- In het lager zijn er nu kindcontacten: de leerkracht bevraagt bij het kind hoe het zich voelt in de klas, maar ook 
zaken als huiswerk komen aan bod. 

- Talenten is een item waar we aan willen werken, komt nog niet expliciet aan bod. School wil hier in de 
toekomst meer op inzetten.   

GRONDIGE KENNIS 

- Gaat het om zoveel mogelijk kennis vergaard hebben aan het einde van de rit of ligt de nadruk op hóe je 
kennis vergaard en intrinsieke motivatie om bij te leren stimuleren?  Bijvoorbeeld door meer te vertrekken 
vanuit de interesses van het kind? 

è School wil een goede werkhouding creëren.  Leren leren.  
è Inzetten op de kwaliteit van de motivatie (“willen leren”) mag meer aan bod komen in het Pedagogisch 

project. (Zie ook de opmerking bij de missie i.v.m. Joy of Learning) 

HEDENDAAGSE VAARDIGHEDEN 

- Digitale vaardigheden: Vorig jaar werd ervaarde de school tijdens de lockdown dat niet elk kind daar even ver 
in staat. Dit schooljaar wordt een pc-klas georganiseerd waar de leerkracht wekelijks of tweewekelijks heen 
gaat met de klas om de basisvaardigheden te leren. Dit is ook een voorbereiding voor het middelbaar, waar er 
wordt vanuit gegaan dat ze dit al kunnen. In het 6de leerjaar krijgen ze nu ook typles, en dit is ook gepland in 
het 5de en het 4de. De ideale leeftijd is het 4de leerjaar. Het is de bedoeling dat dit voortaan vanaf het 4de 
leerjaar wordt gegeven.  

CULTURELE BAGAGE 

- Uitstappen 
- Cultuur naar school brengen: workshops en theatervoorstellingen 
- Kans geven zelf hun vaardigheid tot uitdrukking te brengen; kerstmarkt, open podium, crea voorstellingen 

è Ter aanvulling: De boerderijklassen in het begin van het jaar door corona i.p.v. op het einde waren een hit, want 
de kinderen leerden elkaar en de leerkracht direct goed kennen. Hetzelfde geldt voor de sportklassen, dit was goed 
voor de dynamiek, teambuildend.  



MILIEUBEWUSTE LEVENSSTIJL 

- Groene omgeving op de speelplaats is een werkpunt, zeker in het lager. Het kost veel geld en dus wordt het 
gespreid. De school zet ook in op natuurwandelingen. 

è MOS: je kunt heel veel hulp krijgen van bovenaf en met helpende handen kan het snel gaan.  

GEZONDE LEVENSSTIJL 

- Gezonde voeding, hygiëne, EHBO is bij 5 en 6 geïntroduceerd. Hopelijk lukt het opnieuw dit jaar, en te bekijken 
om er iets vast van te maken. Kinderen bewuste keuzes laten maken voor de gezondheid: 

o Water drinken stimuleren 
o Project “oog voor lekkers” tijdens de speeltijden 
o Koeken zelf aangekocht bij kleuters 
o Gezondheid komt ook aan bod in lessen  
o Fruit op woensdag. 

- Mentaal welbevinden: Hoe wordt er omgegaan met emoties hier? Mee met de nieuwe trend om weg te gaan 
van straffen en belonen? 

o Dit zit deels in de opleiding van de leerkrachten LSCI-gesprekstechniek rond conflicten (wel vooral een 
gedragsmatige insteek). 

o Via de zorgwerking wordt pestgedrag of probleemgedrag opgepikt. 
o Zoco: wandelen met de kinderen die het moeilijk hebben.  
o Boekentips: “How to talk to kids so they will listen and listen so they will talk”, “Kinderen zijn geen 

puppy’s” Jurgen Peeters, “Mild ouderschap” Nina Mouton, “Nieuwe autoriteit voor ouders” Haim 
Omer.  

- Als ouder is het wel interessant om te weten waar het team in wordt bijgeschoold.  
o Dit mag ook op de website. Eventueel concrete communicatie in het ouderplatform en meenemen in 

de presentatie van de school aan begin van het jaar?  
o Een filmpje rond maken over waarop wordt ingezet? Cfr. het Coronanieuws: bv. 5de of 6de leerjaar die 

zelf filmpjes maken rond wat jullie allemaal doen, dat is dan meteen een ICT-vaardigheid.  
o Een thema-avond rond thema “opvoeding”/mentaal welzijn/… 

SPORTIEVE LEVENSSTIJL  

- De fietsvaardigheden zitten in de aanloopfase: paar keer gaan fietsen met de kinderen op school. Tijdens de 
sportdag van de vierdes blijkt dat niet elk kind even vaardig is in het fietsen in het verkeer. 

VARIA 

- De interesse van ouders om aanwezig te zijn bij het OC. Sommigen ervaren een drempel om naar OC te 
komen.  

o Misschien online iets uitwerken, zodat de stap kleiner is. 
o In de WhatsApp-groepen mensen warm maken.  
o Een mini-enquête om de interesse in bepaalde onderwerpen te bevragen 

- Met deze ideeën: terug naar personeelà wat gaan we aanpassen?  

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITÉ OP 24/11 (ONLINE)  

- Dieper ingaan op ideeën/ vragen/ onderwerpen uit deze bijeenkomst 
o De motivatie van kinderen om te leren? 
o De talenten en het verschil in persoonlijkheid? 
o Hoe communiceren naar de ouders 

- Een thema-avond? 



- Een brainstorm rond de thema’s die we kunnen bevragen in de enquête. 
à Welke thema’s dienen er op het OC aan bod te komen? Wat is de visie en missie van het OC "#$%? 
Hoe kunnen we er voor alle ouders zijn? 


