
Pedagogisch project (goedgekeurd door de schoolraad april 2011) 

 

Situering van de school 

 

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het 

schoolbestuur is het stadsbestuur van Gent. 

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de 

levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van de levensbeschouwelijke vakken 

(katholieke godsdienst, islam, niet-confessionele zedenleer, …) is gewaarborgd. 

Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden past in het 

kader van richtlijnen, vastgelegd door het stadsbestuur in een door haar erkend pedagogisch 

project. Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze 

school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch 

project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld het 

pedagogisch project te respecteren. 

Beslissingen inzake het Onderwijs Stad Gent, rekening houdend met de vigerende 

onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het stadsbestuur, 

als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van 

het Onderwijs Stad Gent. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is 

een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van de 

democratisch verkozen gemeenteraad. 

In onze school komen voornamelijk kinderen uit de onmiddellijke buurt. Voor heel wat 

ouders speelt de afstand van thuis tot school de hoofdrol. Toch kiezen steeds meer ouders 

ook bewust voor het pedagogisch project van de school. 

 

 

Fundamentele uitgangspunten 

Multicultureel aspect 

Op onze school hebben we speciale aandacht voor de aanwezigheid van kinderen uit andere 

culturen. Wij vinden het verrijkend geconfronteerd te worden met uiteenlopende 

opvattingen. Zij dragen bij tot de kritische en creatieve integratie van de kinderen in de 

maatschappij. De dialoog moedigen we aan en we bestrijden elk vooroordeel. Wij 

eerbiedigen alle godsdienstige en filosofische opvattingen van de ouders en de kinderen. 

 

Sociale vaardigheden – kind 

De school voedt op tot respect voor: elkaar, ouders, opvoeders, sekse, overtuigingen, 

afkomst of nationaliteit en natuurlijke omgeving. 

Ze leert jongeren samen leven met anderen, met het doel hen te laten deelnemen aan een 

democratische en pluralistische samenleving. Ze leert hen fier te zijn op een zo groot 

mogelijke burgerzin, waarin ook een grote eigenwaarde vervat is. Verzorgde kledij en een 

verzorgd taalgebruik is gewenst. 



Kinderen leren samen spelen, eerlijk zijn, inspanningen leveren en nadenken over 

andermans mening. 

Ze bereiden zich voor op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van 

begrip, vrede, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, solidariteit en gelijkheid. 

De school wakkert zelfredzaamheid aan door de leerlingen mondig en weerbaar te maken. 

De kinderen leren oog hebben voor de beschaving en haar vooruitgang. Deze geeft de mens 

kennis over de wereld rondom zich, en biedt hem meer kansen in zijn dagelijks leven. 

Daarom beoogt de school een maximale kennisoverdracht om tot een maximale menselijke 

ontwikkeling te komen en de kinderen voldoende kansen te bieden in de steeds sneller 

groeiende ‘kennismaatschappij’. 

In deze snel veranderende wereld is de school een milieu waar het welbevinden van elk kind 

een grote rol speelt. Het onderwijs is gericht op de verdediging van de rechten van de mens 

en het kind. 

 

Samenwerking met de ouders –buurtorganisaties (kleinschalige buurtschool) 

Als kleinschalige buurtschool dient de school geënt te zijn op de noden van de kinderen en 

op hun maximale ontwikkelingskansen. 

De school beoogt een vlotte samenwerking met de buurtwerking, en tracht de ouders op 

gepaste wijze bij het schoolgebeuren te betrekken: begeleiding didactische uitstappen, 

ouderraad, schoolraad, oudercontacten, infoavonden, organisatie schoolfeesten, forums, 

weekafsluitingen, ondersteuning in de klas… 

Daarnaast werken wij als school ook actief mee aan het project Brede School Ledeberg. 

 

Verruiming van de eigen leefwereld. 

De school hecht heel veel belang aan de organisatie van didactische uitstappen en 

openluchtklassen (zeeklas, bosklas, sportklas, plattelandsklas…). Ze vormen een degelijke 

basis voor wereldoriëntatie en bevorderen de ontwikkeling van heel wat sociale 

vaardigheden. 

Het schoolteam tracht (in de mate van het mogelijke) alle leerlingen bij deze activiteiten te 

betrekken: gesprekken met ouders, inschakelen van de brugfiguur en/of tolken, organiseren 

van infomomenten, … 

De brugfiguur vormt een onmisbare schakel tussen school en ouders. Een belangrijke taak 

voor de brugfiguur bestaat erin de drempel tussen school en ouders te verlagen: 

persoonlijke uitnodigingen voor oudercontacten, oplossingen zoeken voor niet-deelname 

aan activiteiten, hulp bieden bij sociale problemen, alle bevolkingsgroepen dichter bij het 

schoolgebeuren betrekken… 

De school schenkt de nodige aandacht aan de culturele ontwikkeling van haar leerlingen: 

bezoek aan museum, toneel, eigen muzische projecten. 

Door inachtneming van bovenvermelde punten tracht de school haar leerlingen (vaak uit 

kansarme gezinnen) een optimaal aanbod te geven tot verruiming van hun eigen leefwereld. 

 

 

 



Visie op onderwijs en opvoeding 

 

In een Jenaplanschool wordt de basisgroepering gevormd door de leeftijdsheterogene 

stamgroep, waarin kinderen het overgrote deel van de schooltijd samen zijn, en niet-

jaargroepgebonden spreken, spelen, werken en vieren. We spreken over kleuterbouw, 

onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Binnen de stamgroep worden tafelgroepen 

gevormd. Deze groepen worden gevormd door jongens en meisjes, verschillend van leeftijd 

en niveau, en hebben als doel dat kinderen kunnen leren van elkaar, en elkaar kunnen 

bijstaan tijdens hun werk. 

 

Als Jenaplanschool vertrekken we voor wereldoriëntatie vanuit de leefwereld en de 

belangstelling van kinderen, langs waar interesses onderkend en problemen aangebracht 

worden, en minder via de traditionele leergebieden. Samen met de kinderen worden 

onderwerpen gekozen en planningen gemaakt. Andere leerinhouden worden waar mogelijk 

binnen het projectmatig werken geplaatst. We streven een evenwicht na tussen 

projectmatig en cursorisch onderwijs. 

 

Kinderen baseren hun nieuwe kennis en vaardigheden op wat ze al weten en kunnen, en dit 

in interactie met de omgeving. We hanteren een dynamisch mensbeeld, en zien kinderen als 

uniek en verschillend. Wij zetten ons sterk in om zicht te krijgen op de ontwikkeling van elk 

kind binnen het eigen referentiekader. Heterogeniteit wordt doelbewust als een 

meerwaarde begrepen: leeftijdsverschillen, verschillen in interesses, aanleg en ontwikkeling, 

verschillen inzake competenties. Op deze manier kan elk kind zich zoveel mogelijk 

ontwikkelen overeenkomstig het eigen ontwikkelingsniveau. 

 

De school hecht een groot belang aan groepsdynamiek op alle niveaus. We gaan uit van een 

sterke sociale visie. Samenwerking tussen kinderen enerzijds en tussen kinderen en 

volwassenen anderzijds is de regel en vervangt concurrentiebevorderende werkvormen. Ook 

de leraar en de kinderen vormen één groep. Coöperatief leren gaat voor individueel 

presteren. Vandaar het benadrukken van waarden die gericht zijn op solidariteit en 

wederzijds respect. Creativiteit, samenhorigheid, verdraagzaamheid en respect krijgen door 

deze manier van samenleven en samenwerken veel aandacht. 

 

In de ontwikkeling van kinderen wordt uitgegaan van de mens als individu en als 

gemeenschapswezen. Daarbij is een harmonische wisselwerking onontbeerlijk. De leraar 

besteedt, bij de organisatie van de activiteiten, bewust aandacht aan de groepsdynamische 

aspecten en voorziet ook ruimte voor de individuele inbreng. Wij willen bij kinderen een 

positief zelfbeeld ontwikkelen en hun motivatie bevorderen. Dit bereikt men door aandacht 

te besteden aan leren door ervaren, aan ontdekken en experimenteren, aan zelf beleven en 

zelf sturen, aan het zelf bepalen van keuzes en het aanvaarden van de consequenties ervan. 

 

De leraar blijft aanwezig in het hele leerproces, maar vervult er veeleer een coachende 

functie. 



 

Via leerlingenparticipatie wordt aandacht besteed aan het hele schoolgebeuren. Deze 

betrokkenheid heeft niet alleen tot gevolg dat het verantwoordelijkheidsbesef van kinderen 

toeneemt, maar ook dat er ruimte is voor creativiteit, autonomie en teamwork. De kinderen 

ontwikkelen een dialoogcultuur, ontwikkelen positief zelfbeeld en worden opgevoed tot 

burgerzin. Respect, verdraagzaamheid, solidariteit en kritische zin zijn waarden die ook hier 

een voorname plaats innemen. Ouders worden als vaste partners betrokken in de uitbouw 

van de school. Hun inbreng wordt georganiseerd in overleg. Daarom hebben wij als 

methodeschool ook heel specifieke verwachtingen van de ouders wat hun deelname aan het 

schoolgebeuren betreft. Deze verwachtingen worden vastgelegd in een 

engagementsverklaring. 

 

Leraren werken samen als een team. Zij hebben vele overlegmomenten en 

teamvergaderingen om een gezamenlijke visie te bewaken, afspraken te maken in verband 

met projectwerking, kinderen met specifieke problemen goed te begeleiden, kinderen te 

oriënteren, samen nieuwe ideeën in verband met didactiek te bespreken en eventueel uit te 

testen. Er wordt van hen ook verwacht dat ze ten aanzien van zichzelf en hun werking een 

kritische distantie kunnen bewaren. 

 

Een goed kindvolgsysteem, sterk uitgewerkte evaluatie- en zelfevaluatiesystemen zijn 

daarbij onontbeerlijk. Deze evaluaties zijn aanleiding tot overleg met alle betrokkenen. 

Zelfstandig werk, bijdragen aan projecten en leiding van groepsvergaderingen worden 

geëvalueerd. Daarbij wordt evenveel belang gehecht aan de sociale ontwikkeling als aan de 

groei in kennis, vaardigheden en attitudes. 


