
1.2.  PEDAGOGISCH  PROJECT 
 

1.2.1. Opdrachtsverklaring van het Katholiek onderwijs 

 

Zie bijlage 

 
1.2.2. Pedagogisch vademecum van onze stichter 

 

Zie bijlage 

 
1.2.3. Schooleigen pedagogisch project 

 

Aan de basis van ons opvoedingsproject ligt het rijke ideeëngoed van onze stichter Constant 

Van Crombrugghe; dat onmiskenbaar al generaties lang onze Jozefietengemeenschap 

inspireert. 

 
Een (h)echte familie 

We streven naar een school waar elk kind zich thuis voelt. Het spreekt voor zich dat de rol van 

de leerkrachten hier meer is dan doceren. Liefde voor elk kind is onmisbaar. Laat het ons met 

de woorden van Van Crombrugghe zeggen: 

 Het middel om goede opvoeders te zijn is: oprecht houden van de kinderen. Maar er  

 Is liefde en liefde. Ik bedoel hier de echte, verlichte en diepe liefde, de herderlijke en  

 vaderlijke liefde. Deze vermag alles en ze is alles. Wees als een vader en dit is nog niet  

 genoeg, wees eveneens een moeder … 

Wanneer eenieder zich thuis voelt op school, vormen we sneller een hechte groep met een 

positief karakter. Dan kunnen we minder weerbare of zelfs weerloze jongeren steunen en 

stimuleren. Opportunisten en geboren leiders kunnen we desnoods afremmen en intomen.  

We trachten de leerlingen weerbaar en kritisch te maken tegen negatieve invloeden van de 

maatschappij. Hierbij moeten we voortdurend alert blijven en onszelf in onze relatie met elke 

leerling in vraag durven stellen. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen leerkrachten onderling 

en directie. 

 
Een Christelijke school 

Onze Christelijke inspiratie zal vaker, zonder veel woorden , blijken uit onze levenswijze. 

Waarden zoals vriendschap, groei naar zelfstandigheid, liefde, vrijheid, respect, vertrouwen, 

eerlijkheid,… krijgen pas echt betekenis als we ze ook voorleven. Gebeden, vieringen, 

vastenacties, zorg voor zieken, zorg voor zwakkeren,… dit zijn een aantal activiteiten die onze 

Christelijke inspiratie benadrukken. 

 
Een gezonde discipline 

Voor Van Crombrugghe is het evident dat in een leefgemeenschap als een school een 

aantal klare en duidelijke afspraken een minimum van orde en discipline aan de basis van 

een opvoedingsproject liggen.  

 Strengheid zonder vriendschap is hardheid. 

 Vriendschap zonder strengheid is zwakheid 

 In de opvoeding kan het één even noodlottig zijn als het ander 

Leerlingen vragen duidelijkheid en eerlijkheid. Zij vragen om precieze en correcte afspraken. 

Maar zij vragen ook dat wij naar hen luisteren alvorens te oordelen. Discipline zonder 

waardering kun je geen discipline noemen. We streven naar persoonlijke aanmoediging 

naast het vormen van een positieve groepsgeest. Problemen van de speelplaats en de klas 

kunnen we best direct bespreken, ook met leerkrachten onderling 

 
Creatief omgaan met leren 

We streven naar een algemene vorming, gebaseerd op alle aspecten van het leerplan. We 

proberen de kinderen op een aangename en creatieve manier de basisleerstof van alle 

vakken bij te brengen. Daarbij hebben we aandacht voor de individuele mogelijkheden van 



elk kind. We vinden het tevens héél belangrijk om de muzische en expressieve vakken aan te 

wenden om de cognitieve vorming te ondersteunen. Zo trachten we de totale ontwikkeling 

van het kind te bevorderen. Regelmatig leren werken en studeren is een hele opdracht  Deze 

begeleiden we via: 

- differentiatie naar persoonlijkheid en leerstof 

- zelfstandig hoeken- of contractwerk 

- een degelijke studiebegeleiding 

- een doorgedreven leerlingvolgsysteem 

De wisselwerking tussen CLB, directie, leerkrachten en ouders speelt hierbij een essentiële rol. 

 
Een gezonde geest in een gezond lichaam 

Van Crombrugghe hechtte veel belang aan de ontwikkeling van het lichaam in het 

opvoedingsproject. Terecht stelde hij dat de ontwikkeling van de geest optimaal kan 

verlopen als ook het lichaam tot ontplooiing kan komen. Naast de lessen lichamelijke 

opvoeding bieden wij onze leerlingen een aantal sportactiviteiten aan. Hieruit kunnen zij in 

functie van hun eigen interesse en aanleg kiezen. Tijdens de lange middagpauzes en op 

woensdagnamiddagen krijgen de leerlingen extra kansen op beweging. We streven naar 

een kindvriendelijke speelplaats, waar geest en lichaam zich kunnen uitleven. Tijdens de 

lessen beeldopvoeding wordt de creatieve geest verbonden met de motorische 

vaardigheden van het kind. Een musical, speelplaatsfestijn of poëzieavond verrijkt niet alleen 

de geest en het lichaam, maar schept ook een (h)echte band tussen leerlingen, 

leerkrachten, directie en ouders. 

 
Nawoord   

Een toekomst vol geluk is wat wij elk kind toewensen. We zijn ervan overtuigd dat we door 

luisterend met elkaar om te gaan dit doel kunnen bereiken. Daarbij willen we zeker 

ondersteunend werken voor de leerlingen met leermoeilijkheden en leerlingen die op 

maatschappelijk vlak benadeeld worden.  

 

Als leerkrachtenteam zijn we bereid al deze doelen binnen de schoolgemeenschap zo goed 

mogelijk na te streven. Door regelmatig overleg willen we problemen binnen de school 

bespreekbaar maken en samen zoeken naar mogelijke oplossingen, want we zijn ervan 

overtuigd dat een degelijke samenwerking en informatiedoorstroming noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van ons pedagogisch project. De uitgangspunten voor dit pedagogisch 

project werden gezocht in de visie van Constant Van Crombrugghe, stichter van onze 

school. Nog gangbare ideeën van de bezieler van onze school werden gekozen om na te 

gaan hoe deze vandaag de dag in de school worden omgezet in de praktijk. Het 

opvoedingsproject is een ruim begrip, dat gestalte krijgt door de school- en klaspraktijk van 

elke dag. Door elk aspect afzonderlijk wat meer toe te lichten in dit schoolwerkplan, hopen 

we dit opvoedingsproject wat meet concreet vorm te geven. 

 

 
 

 

  


