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Visie op onderwijs van onze school 
 

Wij willen een school zijn met een hart voor je kind. Je kind staat op onze school centraal en 

van daaruit vertrekken we om te leren en vaardigheden te verwerven. Je kind wordt erkend en 

benaderd in alles wat het is : leermogelijkheden, het sportieve, sociaal – emotioneel, geloof, 

tekortkomingen, talenten, … 

De directie, de leerkrachten, het secretariaat en het toezichtspersoneel gaan ook met je kind 

om in de typische stijl van Don Bosco. Ze bekijken het niet van op afstand. Zij leggen het 

kind niet alles op vanuit de hoogte maar proberen met hem/haar een gesprek te voeren over 

wat hoort en past op onze school, over wat voor hen belangrijk en waardevol is. Van je kind 

verwachten wij dat het zijn leerkrachten ook in die openheid tegemoet gaat. Leerkrachten zijn 

geen buitenstaanders die alles weten en van alles opleggen, maar geëngageerde volwassenen 

die het beste met je kind voorhebben.  

Zij zijn graag bij je kind en zullen niet alleen tijdens de  activiteiten, maar ook tijdens de 

ontspanningsmomenten met je kind het schoolleven vorm geven. Zij zullen met je kind 

buitenschoolse activiteiten organiseren. Door dat alles heen tonen zij dat het geluk van je kind 

hen ter harte gaat. Je kind mag verwachten dat zij daarbij rekening zullen houden met wat het 

is, met wat het al kan, met wat lukt en nog niet lukt.  

De leerkrachten hopen en wensen dat de klas een aangename klas wordt waar je kind zich 

mag thuis voelen, iets van het leven met anderen mag delen en waar het toffe vrienden 

ontmoet. Dat helpt ook om de  vaardigheden vlot te verwerven. Van je kind verwachten wij , 

naargelang zijn/haar leeftijd, dan ook dat het die klassfeer helpt opbouwen en dat het die sfeer 

helpt bevorderen door niet afzijdig te blijven.  

De leerkrachten weten ook dat er regels moeten zijn om het schoolleven te ordenen, anders 

wordt het een warboel. Zij zullen bepaalde afspraken maken i.v.m. activiteiten, ontspanning. 

Zij zullen die zoveel als mogelijk met je kind bespreken. Van je kind verwachten ze dat het 

die regels respecteert en het zich aan de gemaakte afspraken houdt.  

Een Don Boscoschool is uiteraard ook een katholieke school. Net zoals de leerkrachten mag 

het op het vlak van geloof zijn eigen overtuiging hebben. Het mag die ook in respect voor 

anderen ter sprake brengen. Graag willen wij je kind de gelovige basis, waarden en principes 

van ons geloof doorgeven opdat het daarin ook gelukkig zou zijn. Maar zeker verwachten we 

van jullie dat je met respect luistert naar dit gelovige gebeuren, je kind daaraan deelneemt en 

er zich niet tegen verzet. 
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