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WAT WIJ BEOGEN - ONS PEDAGOGISCH PROJECT
Doel?
Onze school heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar
volwassenheid. Om deze doelstelling te bereiken staan in de eerste plaats de lessen, maar ook andere
opvoedings - en vormingselementen ter beschikking.
Zo organiseert de school heel wat activiteiten die kaderen in de leerstof, zoals bezoeken aan
tentoonstellingen, musea en theater, filmvoorstellingen en sportactiviteiten.
Pedagogisch project
Onze school engageert zich tot het uitvoeren van de volgende concrete doelstellingen:
-

Onze school is open en toegankelijk voor iedereen. Er wordt vertrokken vanuit de idee van een
pluralistische samenleving, waarbij mensen met verschillende overtuigingen, achtergronden en
geaardheden, positief met elkaar kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen. Een actief
toelatings- en onthaalbeleid vormt daarbij het uitgangspunt.

-

Onze school is gericht op de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van alle leerlingen,
op de voorbereiding op levenslang en levensbreed leren en op een actief beroepsleven. Een actief gelijke
kansenbeleid en actief burgerschap vormen hierbij de sleutelbegrippen.

-

Onze school is gericht op het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en op het beleven en
toepassen van mensenrechten in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en
inzonderheid het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Onze school neemt passende maatregelen om
te verzekeren dat de wijze van handhaving van de discipline op school verenigbaar is met de menselijke
waardigheid van het kind en dat het schoolreglement in overeenstemming is met het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

-

Onze school erkent kinderen en jongeren, ongeacht de capaciteiten waarover ze beschikken, als actuele
medeburgers en garandeert hen structureel de mogelijkheid om mee verantwoordelijkheid op te nemen
en vorm te geven aan de kwaliteit van het leven op school. Leerlingen hebben het recht zich te verenigen
in een leerlingenraad. Democratisch onderwijs is immers gebaseerd op dialoog, waarbij alle
onderwijsactoren samen verantwoordelijkheid opnemen in de besluitvorming.

Het pedagogisch project vormt de toetssteen voor de evaluatie van de schoolwerking, geconcretiseerd in het
schoolwerkplan. Een en ander wordt uitgebouwd vanuit een participatieve gedachte, waardoor schoolleiding,
leerkrachten, leerlingen en ouders maximaal betrokken worden. Onze school streeft een dynamisch mens - en
maatschappijbeeld na.
Onderwijs moet leerlingen de kans geven om te reflecteren op de samenleving vanuit een
mensenrechtenperspectief, waarbij democratie, solidariteit, emancipatie en duurzame ontwikkeling
kernbegrippen vormen.
Wij verwachten van alle personeelsleden, ouders en leerlingen dat ze loyaal achter het pedagogisch project
van onze school staan en het mee (uit)dragen.
Te ……………………………………………….., de ………………………………
de ouders,

2

de meerderjarige leerling ,

(Dit formulier zo vlug mogelijk aan de school bezorgen: geen geldige inschrijving zonder schriftelijk akkoord)

