
  

WIE ZIJN WE 
EN WAAR STAAN WE VOOR?

CONTACT

HOE DOEN WE HET?

RICHTING WIJSHEID AANPAK WARMTE SAMEN

HOE KWAMEN WE AAN ONZE NAAM?

We zijn een creatieve, vernieuwende en 
ondernemende basisschool. Ontdekkend leren 
en samenwerken staan centraal. De leerkrachten 
creëren zoveel mogelijk uitdagende leersituaties 
waarin de kinderen actief en betekenisvol aan de 
slag kunnen. De kinderen nemen hun leerproces 
zelf mee in handen en worden gestimuleerd om op 
een zelfontdekkende manier aan de slag te gaan.

We willen een open basisschoool zijn, die 
christelijk geïnspireerd is met waardering voor 
culturele diversiteit.

RICHTING VAN DE ZONNEWIJZER

HOE WORDEN WE WIJZER IN DE ZONNEWIJZER?

AANPAK IN DE ZONNEWIJZER

WARMTE IN DE ZONNEWIJZER

SAMEN IN DE ZONNEWIJZER

We willen het unieke in elk kind, hun talenten, 
vaardigheden en tekorten respecteren. 
We willen in verbondenheid leren samenwerken en 
samenleven. 
We willen elk kind leren omgaan met mislukkingen 
en zover mogelijk brengen in hun groeiproces.

Met de leerkracht als gids willen we aansluiten bij 
wat het kind kent en geloven we in de groei- en 
ontwikkelmogelijkheden van iedereen. 
We willen de kennis, vaardigheden en attitudes 
ontwikkelen en op een positief-kritische manier 
aan zelfreflectie doen. 
We willen werken aan de zelfredzaamheid en het 
goed-voelen van elk kind om er te staan in onze 
samenleving. Zo heeft alles wat we leren, zin in 
het leven.

We willen de kinderen de uitdaging geven om 
samen te leren, samen fouten te mogen maken. 
Activiteiten aanbieden die aansluiten bij de 
werkelijkheid, de ervaring, het tempo, de talenten 
en beperkingen. 

We laten ze leren van en met elkaar en stimuleren 
hun zelfstandigheid.

We zien de kinderen graag zoals ze zijn, zorgen 
dat ze zich goed voelen en tonen dat falen mag. 
We willen elk kind, met de beschikbare middelen, 
gelijke onderwijskansen bieden. We respecteren 
het verschil in ontwikkeling en passen zaken aan 
aan specifieke noden. 

We willen een gezellige school zijn met een warm 
en open klimaat waar een open communicatie 
mogelijk is. Waar ouders welkom zijn en waar 
iedereen leert van elkaar.

Daar waar het kind centraal staat, vormen we met 
het team, ouders, CLB, schoolbestuur, parochie, 
... een warme cirkel rond het kind waar elk zijn 
of haar verantwoordelijkheid neemt. 
We vormen een liefdevolle, professionele gemeen-
schap waar we geloven in ekaars mogelijkheden 
en groeikracht. We werken doelgericht met een 
duidelijke visie voor onze kinderen, voor onze 
toekomst.

De naam DE ZONNEWIJZER  werd door de 
kinderen, ouders én team gekozen. Hiermee wordt 
aangegeven dat we allemaal samen werken aan 
deze zonnige school die elk kind wijzer maakt en 
waar we op zoek gaan naar de gepaste richting 
voor iedereen. 

De uitstraling van deze warmte ligt in het verlengde 
van onze christelijke identiteit, we zijn allemaal 
een straaltje van een sprankelend geheel.

WE WILLEN EEN SCHOOL ZIJN DIE LEEFT EN BRUIST, 

EEN SCHOOL MET ENTHOUSIASTE MENSEN EN NIEUWE IDEEËN, 

EEN SCHOOL WAAR IEDEREEN ZICH GOED VOELT.

VBS De Zonnewijzer is gesitueerd in een rustige, groene omgeving 
en heeft een landelijk karakter wat het thuisgevoel van onze 
kinderen stimuleert. In deze familiale sfeer streven wij ernaar 
onze kinderen alle mogelijke kansen te bieden.

Vanuit die mogelijkheden en de motivatie van elke leerling, 
ontwikkelen we de talenten van elk kind dat ons is toevertrouwd. 
We bieden onze kinderen ontwikkelkansen aan zodat we kunnen 
meebouwen aan de maatschappij en de wereld van de toekomst.
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