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De Panda is een kleinschalige school in de levendige, multiculturele 
wijk Nieuw-Gent. We bereiken kinderen met diverse achtergronden 
en culturen, en zijn er trots op dat ruim 30 origines een plaatsje 
vinden in onze school.  
In De Panda voelt iedereen zich thuis! 
 
 
Door onze mooie speelplaats en 
grote tuin met vele  
speelmogelijkheden en  
ecologische hoekjes, wordt  
buiten spelen ook leerrijk en 
grensverleggend.  
Deze prachtige buitenruimtes ge-
ven ons de mogelijkheid om extra 
sportactiviteiten aan te bieden, 
zowel in klas- en schoolverband, 
als met de buurt. 
 
 
De Panda beschikt over goed uitgeruste lokalen. De moderne infra-
structuur en ons pedagogisch project nodigen uit tot onderzoeken, 
experimenteren, samenwerken en zelfstandig leren. Deze vaardig-
heden zitten verweven in de verschillende accenten van ons peda-
gogisch project, die hierna verder toegelicht worden. 
 



BURGERSCHAP 
 
 
Op onze school willen we een weerspiegeling zijn van onze 
voortdurend veranderende maatschappij. 
Werken rond burgerschap komt tot uiting in volgende punten: 
 

 
 Elk kind krijgt de kans om  
 zijn talenten te ontdekken  
 en verder te ontwikkelen:  
 alle talenten worden  
 gewaardeerd, elk kind mag  
       stralen! 
 
 

 
Omgaan met  diversiteit zien we 
als een meerwaarde  en daar 

werken we als multiculturele 
school elke dag aan.  
Door bewust om te gaan met 
interculturaliteit werken we aan 
verbondenheid.  
 

 
We willen samen groeien tot kritische wereldburgers die met 
een open blik in de wereld staan. 
 
We zetten in op duurzaamheid in al zijn aspecten: sociaal, 
economisch, milieu.  
 



VERNIEUWING 
 
 
Door te vernieuwen gaan we vooruit! Vernieuwing is dan ook 
een belangrijk gegeven binnen onze school. Onze leerlingen 
worden ondergedompeld in een bad van nieuwe technologie-
ën, ICT, cultuur, … en ook onze taal- en rekenmethodes vol-

gen de nieuwste trends. 
We zien het als een uitda-
ging om onze kinderen 
een zo breed mogelijke 
opvoeding aan te bieden.  
We willen onze  
leerlingen voorbereiden op 
de kenniseconomie van  
morgen via ‘onderzoekend 
leren’  in wiskunde, we-
reldoriëntatie en muzische 
opvoeding.  

 
 
 
 
Ook in de kleuterklas                                                       
komt het onderzoekend                                                       
leren dagelijks aan bod. 
 
 
 

 
Om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden, schoolt het 
team zich voortdurend bij.  



REALISTISCH  
 
 
Door in en buiten de wijk te treden, willen we kinderen zoveel 
mogelijk ervaringen laten opdoen. Techniek krijgt hierbij de 
nodige aandacht. 
We kiezen voor levensecht onderwijs door aan te sluiten bij de 

leef- en belevingswereld van onze kinderen.  
 
Bij de jongste kinderen ver-
taalt zich dat bv. in een re-
alistische en themagebon-
den hoekenverrijking, bij de 
oudere kinderen wordt er 
ingespeeld op de wereldac-
tualiteit.  
 
 

 
In onze school is er een grote mix van diverse culturen, en op 
deze warme realiteit spelen we graag in. Boven alles willen we 
samen werken aan een geborgen, warme en stimulerende om-
geving! 
 



TAAL 
 
Onze uitgebreide waaier aan nationaliteiten stimuleert de kin-
deren om het Nederlands te gebruiken als communicatiemiddel 
met respect voor ieders thuistaal. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reeds van in de kleuterklas staat taal centraal. We besteden 
aandacht aan praatrondes, vrije teksten, leerlingenraad, con-
flicthantering, nieuwsrondes, …  
Vanaf de tweede graad worden de kinderen speels onderge-
dompeld in de Franse taal. 
 



ZELFSTANDIGHEID – ZELFREDZAAMHEID 
 
 
Dit is een zeer ruim gegeven dat reeds van in de kleuterklas po-
sitief wordt ingevuld.  
Zelfredzaamheid bereiken we via allerhande stappenplannen en 
vooral … met veel geduld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfstandigheid is niet alleen groeien in de uitvoering van taken 
en het leren van lessen. Het impliceert ook verantwoordelijkheid 
opnemen, zowel naar jezelf als naar de groep toe. Ook hier pro-
beren we kinderen bewust mee te leren omgaan. 
 



SAMEN WERKEN 
 
We hanteren een open communicatie 
om tot een goede samenwerking te ko-
men tussen leerkrachten, ouders en 
leerlingen. 
Voor elke situatie zoeken we samen 
naar de gepaste aanpak en een oplos-
sing op maat.  
Vertrouwen, eerlijkheid en respect zijn 
hier belangrijke waarden.  
 

 
INSPRAAK 
 
Leerkrachten, ouders en kinderen maken samen de school en 
we maken daar elke dag werk van. 
Onze kinderen krijgen inspraak via de leerlingenraad waar ze 
hun ideeën, wensen en bezorgdheden kunnen uiten en waar ze 

geregeld werken rond schoolgebonden thema’s. 
 
Onze ouders worden op verschillende manieren betrokken bij 
de school: de wekelijkse koffieochtend, de ouderraad, De Afde-
ling en verschillende initiatieven op klas- en schoolniveau. 
 
 
 
 
 


