
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrokken en respectvol  

( leerlingen en ouders) 

 ouderbetrokkenheid ( leesouders , 

vertelnamiddagen , mee gaan 

zwemmen in KS, verjaardag vieren 

in de klas) 

 actief oudercomité  

 ouders volgen kinderen op ( 

oudercontact – heen en 

weerschriftje , klasblogs) 

 begeleiding ouders uitstappen 

 grootouderfeest 

 dankavond bosklassen 

 schoolfeest 

 Spaghettiavond 

 Driegaaienquiz 

 Proclamatieavond 

 Kindvolgsysteem ( Schoolonline) 

 MDO’s 

 Huiswerkbeleid 

 Uitgebreid zorgbeleid 

 MOSbrigade(diertjes)  

 Leefrapport 

 Tutor-lezen  

 Klasoverschrijdende activiteiten 

 Kleuters afhalen aan de klas 

 Begeleiding schooluitstappen door 

ouders 

 Liftproject ( 3K – rond sociale 

vaardigheden) 

 verkeersprojecten 

 

 

 

Inspiratiefiguur 

Sint-Hiëronymus Emiliani 

patroonheilige van de 

wezen 

 

De school zet het opvoedingswerk van de 

Broeders Hiëronymieten voort, wier 

leuze is ‘laat ons niet liefhebben met 

woord of met tong maar met de daad en 

in waarheid’ ( 1Joh.3.18) 

 

 

Transparant 

Naar ouders 

 Meewerken en opvolgen van 

gemaakte afspraken 

 Engagementsverklaring 

 Inschrijvingsgesprek 

 Duidelijke communicatie 

 Regels/afspraken zijn gekend 

bij de ouders 

 Oudercontacten 

 

Naar kinderen 

 Speelplaatsafspraken 

 Pictogrammen speelplaats 

 Kindcontacten 

 Schoolreglement op 

kinderniveau 

 Respect voor elkaar , 

materiaal 

 STOP methode 

Inspiratieverhaal 

Op dat moment kwamen de leerlingen 

Jezus vragen: ”Wie is eigenlijk de 

grootste in het koninkrijk van de 

hemel?”Hij riep een kind bij zich, zette 

het in hun midden en zei: “ik verzeker 

jullie: als je niet verandert en wordt 

als een kind ,dan zul je het koninkrijk 

van de hemel zeker niet binnengaan. 

Wie zichzelf vernedert en wordt als dit 

kind, die is de grootste in het 

koninkrijk van de hemel. En wie in 

mijn naam één zo’n kind bij zich 

opneemt, neemt mij op. 

(NBV Mt 18,1-5) 

Zelfstandig- leren uit ervaring- persoonlijke 

ontwikkeling 

 Leren leren   Begeleide studie 

 Leerlijnen huiswerkbeleid   Contractwerk 

 Vertrouwen in eigen kunnen  Al spelend leren en 
ontdekken 

 Schoolreizen  leeruitstappen 

 Digitale borden-computerklas  MOS-brigade ( verzorgen 
dieren 

 Kinderen verantwoordelijkheid 
geven en kansen om zich te 
ontplooien ( bv. fruit snijden 
door 5de  leerjar , Tutor-lezen) 

 Extra-murosactviteiten ( 
toneel , sport , infosessie 
rond veilig internet ( 3de 
graad) 

 Aanbod van voldoende zorg  GOK-op Wieltjes project 

 Observatie  verkeersprojecten 

 talenten van kinderen 
gebruiken bij leren 

 randactiviteiten tijdens 
middag : leesklas - turnen 

    

 Leesklas ( tijdens de middag)   

Sportief , gezond en 

milieubewust 

 Mos-project – MOS-brigade 

 Fruitactie  

 Gezondheidseducatie ( 

voedingsdriehoek , tanden 

poetsen ,..) 

  Gezond ontbijt (2X/jaar) 

 Gezonde tussendoortjes en 

drank 

 MOS project- brigade 

 Verzorgen van schooldieren 

 Moestuinproject 

 Bosklas in 6de Leerjaar 
 Geïntegreerd sportbeleid 

 Kleuterzwemmen 

 Zwemmen 

 2 u LO en beweging 

 SVS sportnamiddagen 

 Turnkring Jeroen (Sport tijdens 

de middag) 

 Sportkamp in augustus 

 Bodymap zowel in KS - LS 
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Ouders en schoolteam dragen samen de 

verantwoordelijkheid op dit opvoedingsproject 

te realiseren. Door erover te spreken, het voor 

te leven en actief deel te nemen maken 

kinderen kennis met een echte boodschap 

Betrokken 
Kinderen staan niet aan de rand ,maar 

wel in het midden van de kring en 

horen er helemaal bij. 

Het is belangrijk voor de school dat 

kinderen zich betrokken voelen bij het 

leren en het klas-en schoolleven zodat 

ze sneller tot leren komen 

Transparant 
Het is een duidelijke boodschap aan 

alle mensen om mee rond het kind te 

staan. 

Het is belangrijk voor de school dat 

er, in het belang van het welzijn en 

het leren van de kinderen, op een 

duidelijke, eerlijke en positieve 

manier wordt gecommuniceerd. 

Zelfstandig 
Elk kind verdient een plaats in het 

midden van de kring. Met hun eigen 

mogelijkhedenkrijgen ze een kans om 

hun eigen weg te zoeken. 

Het is belangrijk voor de school dat 

kinderen worden begeleid om zichzelf 

te helpen. Door met vallen en opstaan 

te ontdekken, wordt het geleerde 

‘steviger’ opgenomen. 

Persoonlijke 

ontwikkeling 
In elk kind zit een belofte. Daarom 

verdienen ze kansen om te groeien 

Het is belangrijk voor de school dat 

alle talenten van de kinderen aan 

bod komen en worden 

aangesproken om ze te gebruiken bij 

het leren. 

Gezond  
Kinderen wordt een eigen plaats in de 

wereld gegund. Wie op een gezonde 

manier aandacht heeft voor zichzelf , 

is sterker om die plaats te ontdekken. 

Het is belangrijk voor de school dat 

kinderen aandacht hebben voor hun 

eigen geestelijke en lichamelijke 

gezondheid. Beiden zijn immers 

noodzakelijk om tot leren te kunnen 

komen 

Basisschool Broeders Driegaaien is een katholieke school die op zoek gaat naar 

kwaliteit in het aanbod. In haar zorg om het allerbeste te geven aan kinderen, ouders en 

leerkrachten focust onze school op …. 

 

Ik hoor 

er bij! 

Ik weet wat ik 

mag doen, dus 

doe ik dat ook! 

! 

Ik kan het 

alleen! 
Kijk mama, ik 

GROEI! 

Ik voel me 

goed in 

mijn vel! 


