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Basisschool Victor Carpentier 
 

Pedagogisch project 

 

 
 

 Onze visie 
 

 Basisschool Victor Carpentier streeft ernaar om onderwijs op maat van kinderen te 

bieden, waarbij diversiteit centraal staat. Het overbruggen en benutten van 

verschillen, het gebruiken van talenten en culturen vormt de kracht van de school. 

Het maakt het tot een stimulerende plek voor kinderen en volwassenen die er leren, 

recreëren en er werken…kortom leven. 

 

 

 

 

Onze overtuigingen 
 

 Verschillen tussen leerlingen zijn een hulpmiddel om het leren te bevorderen.  

Diversiteit zien wij als pedagogisch kapitaal. 

  

Actief leren en ervaringsgericht leren staan centraal. Kinderen leren door te 

doen, door experimenteren, ontdekken, uitvinden, ervaren, door op stap te 

gaan,… 

 

  Kinderen leren optimaal in hun zone van naaste ontwikkeling, via uitdagende 

opdrachten in een krachtige leeromgeving. 

 

 Taal is belangrijk voor alle leerprocessen in onze school 

 

  Kinderen uiten zich op onze school niet enkel via mondelinge en geschreven 

taal, maar ook via muzische werkvormen zoals drama en beeld, via sport en 

lichamelijke opvoeding,…”Elk kind heeft duizend talen !” 

 

 Wij streven naar een warme, veilige school voor elk kind. Welbevinden en 

betrokkenheid staan voor ons centraal. 

 

 Ouderbetrokkenheid draagt toe aan een positief klimaat voor kinderen en tot 

het leren. Wij reiken de hand naar ouders en buurt. 
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Onze pijlers 
 

Adaptief onderwijs 
 

Onze school streeft naar adaptief onderwijs in een bemoedigend, veilig maar 

uitdagend pedagogisch klimaat. Wij hebben ambitie voor elk van onze leerlingen en 

streven naar een gemotiveerde leerhouding. 

 

Basisvoorwaarden  voor een actieve, gemotiveerde leerhouding zijn         

autonomie, competentie en relatie. 

 

1. Autonomie  
 

Autonomie is de mogelijkheid iets te ondernemen zonder dat anderen je daarbij 

moeten helpen. Wij begeleiden onze leerlingen in het leren zelf keuzes te maken, 

initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Daarom zijn momenten waarop 

leerlingen zelfstandig werken structureel in het lesrooster ingebouwd. Gedurende 

dit zelfstandig werk leren zij zelf naar oplossingen zoeken, elkaars hulp te 

accepteren en zijn ze niet steeds afhankelijk van de leerkracht. Dit verhoogt 

betrokkenheid  en motivatie en laat vergevorderde differentiatie tussen leerlingen 

toe. In het weekplan worden dan ook keuzetaken zo ingebouwd, dat de kinderen tijd 

en ruimte hebben om met hun talenten aan de slag te gaan. 

 

2. Competentie 
 

Compentente leerlingen weten wat ze kunnen, wat lukt en welk werk hen plezier 

verschaft. Het geloof in de eigenmogelijkheden van elke leerling proberen we als 

schoolteam dan ook dagelijks te versterken door flexibele onderwijsvorm en aan te 

bieden ten aanzien van doelstellingen, leerinhouden, begeleiding, instructie, 

groeperingsvormen, tempo, opdrachten, leermiddelen en beoordelingssystemen.. 

 

3. Relatie  
 

Leerlingen hebben de natuurlijke behoefte om erbij te horen, vriendschappen te 

sluiten, er toe te doen. Via coöperatief en samenwerkend leren in en buiten de 

lesuren, geeft het schoolteam aandacht aan het bouwen van duurzame relaties. 

  

 Ons schoolteam streeft volgende doelstellingen na bij het coöperatief leren :  

 

• Kinderen leren omgaan met diversiteit. 

• Het stimuleren van het eigen denken en begrip bij leerlingen 

• Het geven van een bredere betekenis aan de leerstof 

• Het streven naar gelijke deelname aan het onderwijsgebeuren van 

leerlingen 

• Het streven naar Individuele aanspreekbaarheid van leerlingen 

• Het streven naar positieve wederzijdse afhankelijkheid in een klas 
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• Het streven naar gelijktijdige actie en grotere betrokkenheid bij 

leerlingen 

 

 

Deze 3 basisvoorwaarden : autonomie, relatie en competentie stimuleert het 

schoolteam bij elk kind zoveel mogelijk in het dagelijks proces van leren en leven op 

school. Wij willen onze leerlingen daarom uitdagen om op verkenning te gaan, 

ondersteunen bij dat wat nog niet zo goed gaat en vertrouwen in de goede afloop 

van hun leerproces. 

 

 

 

 

Taalvaardigheidsontwikkeling in de focus 
 

 Onze visie op taalvaardigheidsontwikkeling vertrekt vanuit de drie cirkels van een 

krachtige taalleeromgeving .  

- een positief, veilig leerklimaat 

- betekenisvolle taken  

- interactie en ondersteuning 

De school volgt een 2-sporenplan. Voor de cursorische opgebouwde onderdelen- 

aanvankelijk lezen en schrijven, spelling en taalsystematiek worden de traditionele 

handboeken gevolgd.  

Hierin bieden wij een gediversifieerde aanpak. Leerlingen die daaraan nood hebben, 

kunnen na de derde kleuterklas een aparte “sterroute” volgen om op een trager 

tempo te leren lezen en spellen. De reguliere route volgt het normale leerstoftempo. 

Leerlingen die het moeilijk hebben op het vlak van lezen en spellen, hebben op deze 

manier minder te maken met zittenblijven en blijven in de groep van hun 

leeftijdsgenootjes. 

Naast het voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen werken we aan het 

stimuleren van leesbevordering- en leesplezier.  

 

Via het woordenschatactieplan realiseren we o.a. : 

– het functioneel verwerven van woordenschat door koppeling met 

activiteiten uit de wereldoriëntatie, muzische vorming, … 

– Het schrijven gebeurt zoveel mogelijk in zinvolle, creatieve contexten  

– Via praatrondes en klassenraden komt ook spreken op een natuurlijke 

manier aan bod. 

– Activiteiten in het kader van ‘de dag van de poëzie, de voorleesweek 

en de jeugdboekenweek zijn een vaste waarde binnen de school.  

 

Er wordt gestreefd om op deze manier de taalontwikkeling zoveel mogelijk te laten 

plaats vinden binnen betekenisvolle, functionele activiteiten en activiteiten die de 

interactie bevorderen. 
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Aandacht voor talenten van de kinderen 
 

Elk kind is uniek en beschikt over eigen talenten, talenten in het hoofd, de handen, 

sociale talenten….Willen we werken aan een sterk positief zelfbeeld, een gezonde 

identiteitsontwikkeling en een goed competentiegevoel, dan moeten we ernaar 

streven om elk kind te laten schitteren met hun talenten. Elke leerkracht geeft 

aandacht aan het ontdekken, waarderen en ontwikkelen van talenten van kinderen. 

Minder ontwikkelde competenties worden via de sterke kanten van elke leerlingen 

verder uitgebouwd. 

 

 

Een buurtgerichte school 
 

Victor Carpentier is een buurtgerichte school en wil dit verder exploreren door de 

talenten van de buurtbewoners in te zetten en ze aan te spreken op hun expertise. 

Op deze manier gaat de school een samenwerkingsverband aan met de buurt en 

wordt dit ingezet om het leerproces van de leerlingen te versterken. De school vindt 

het belangrijk om samen te werken met buurtorganisaties, buurtbewoners, 

verenigingen, culturele organisaties…en ziet dit als een fundamentele troef!!  

 

 
 

 
 

 


