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PEDAGOGISCH PROJECT 
 

Tekstvoorstel werkgroep - december 2007 
Besproken in de APV van 18 februari 2008 

Gunstig advies van Schoolraad op 21 april 2008 
 
 
 

 
 
 
De Gemeentelijke Basisschool van Keerbergen is opgericht door het gemeentebestuur van 

Keerbergen en behoort dus tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het gemeentebestuur van 
Keerbergen beslist als schoolbestuur autonoom over het onderwijsbeleid van onze school, 

binnen de geldende wetgeving, decretale verordeningen en reglementeringen van de Vlaamse 
en nationale overheid. De voertaal voor ons Gemeentelijk Onderwijs is het Nederlands. Het 

schoolbestuur staat in voor de materiële voorzieningen die bijdragen tot de optimale uitbouw 
van het Gemeentelijk Onderwijs in al haar aspecten. 

 

In onze school wordt gestreefd naar een doorlopende, totale vorming van kinderen van 2,5 jaar 
tot 12 jaar. Dit gebeurt in een basisschool zonder drempels, in een basisschool waar een kind 

vlot kan instappen en geen storende verschillen ondervindt, noch tussen de opéénvolgende 
klassen, noch tussen kleuterschool en lagere school. De ouders zijn in de eerste plaats 

verantwoordelijk voor de volledige opvoeding van hun kind(eren). Onze school staat in de 

eerste plaats in dienst van het kind. Alle personeelsleden van onze school dragen mee de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de opvoeding van het kind. 

 
 

 
Het Pedagogisch Project van de Gemeentelijke Basisschool Keerbergen is gebaseerd op de tien 

punten vooropgesteld door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de 

Vlaamse Gemeenschap vzw. (OVSG) 

 
 
OPENHEID 
Onze school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle kleuters en leerplichtige kinderen 

van het basisonderwijs, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, 

geslacht of nationaliteit. 

 
VERSCHEIDENHEID 
Onze school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid in onze samenleving en wil 
waarden en overtuigingen die in die gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet 

dit als een verrijking voor de hele schoolbevolking. Zij streeft ernaar alle kinderen het gevoel te geven van 
geborgenheid en veiligheid. 

 

DEMOCRATISCH 
Onze school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen 

over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan. Daarom streven we ernaar om in vrede samen te 
leven door naar elkaar te willen luisteren. 

 

SOCIALISATIE 
Onze school leert kinderen samenleven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige 

leden te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving. Samenleven is ook wat je 
op school leert door veelvuldige contacten met anderen. 
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EMANCIPATIE 
Onze school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden, 
overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door kinderen mondig en weerbaar te 

maken. 

 

TOTALE  PERSOON 
Onze school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische 
persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming. 

 

GELIJKE  KANSEN 
Onze school treedt compenserend op voor kansarme kinderen door bewust mee te proberen de gevolgen 

van een ongelijke sociale positie om te buigen. Er wordt extra aandacht besteed aan kinderen met 
(leer-)moeilijkheden. Dit houdt onder meer in dat onze school in principe toegankelijk is voor kinderen met 

een specifieke handicap voor zover terzake deskundigen de opportuniteit hiervan onderschrijven en de 

eventuele praktische aanpassingen aan de accommodatie haalbaar zijn. 
 

MEDEMENS 
Onze school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan 
leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het 

onvervreemdbaar goed is van iedereen. 
 

EUROPEES 
Onze school brengt de kinderen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het 
mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven. 

 

MENSENRECHTEN 
Onze school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

en van het Kind en ze neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie 
van de hand. 

 
 

Dit alles resulteert er in dat het in onze school aangeboden onderwijs een weerspiegeling moet 

zijn van de dynamische mens- en maatschappijvisie die in de samenleving heerst en dus steeds 
in evolutie zal zijn. Ons onderwijs zal kinderen, voor de toekomst, moeten opvoeden tot 

flexibiliteit met als kern en constante de eigen persoonlijkheid. Ons onderwijs richt zich niet 
alléén op vandaag of morgen, maar ook op overmorgen. Onze kinderen moeten zich dus bewust 

worden van het belang van levenslang leren. Bij al deze veranderingen is het nodig dat ons 
onderwijs de totale persoonlijkheid van de kinderen mee vormt op cognitief, motorisch en 

sociaal-emotioneel vlak: kinderen moeten leren om te weten; leren om te doen; leren om 

samen te leven en leren om te zijn. 
 

Met ons schoolteam van leerkrachten, administratief personeel en directie trachten we door 
een open communicatie, met waardering en respect voor eenieders inbreng, onze kinderen een 

optimale leeromgeving aan te bieden teneinde te voldoen aan de gestelde ontwikkelingsdoelen 

en eindtermen. 
 

Vanuit dit Pedagogisch Project werkt het hele schoolteam op zodanige wijze aan de realisatie 
van de vooropgestelde doelen dat er recht wordt gedaan aan de kenmerken van goed 

basisonderwijs: 
 

 

 

SAMENHANG 
 
Samenhang houdt in dat de invulling van de onderwijstijd op geïntegreerde manier kan verlopen. We 
moeten dus langzamerhand afstappen van ons onderwijs in vakjes. Het uitwerken van 

belangstellingspunten, thema’s, projecten, … kan hiertoe bijdragen. Onze school werkt projecten uit zodat 
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de kinderen niet alleen het enge klasverband ontdekken maar inzien dat werken en leren in verband staat 

met andere leerlingen, groepen, … 

We creëren herkenbare leersituaties waarin we kinderen leren om transfers te maken, om 
probleemoplossend te denken en zich te bekwamen in het verwerven van inzichten, sociale vaardigheden, … 

Prioritair is de integratie naar de kinderen toe: er is een vlotte overgang voor de kinderen van de 
kleuterafdeling naar de lagere afdeling, van klas naar klas. 

 

TOTALE  PERSOONLIJKHEID 
 
De kinderen moeten kansen krijgen om zich op alle aspecten van de persoonlijkheid te mogen ontwikkelen. 

In onze school geven we elk kind de kans tot het creatief verkennen van zijn wereld en van zijn 
mogelijkheden, deze wereld te beleven en er vorm aan te geven door de ontplooiing van zijn lichamelijke, 

sociale en cognitieve mogelijkheden. Zo wil onze school, als zorgzame gemeenschap, een plek zijn waar 
kinderen zich gerespecteerd en bemind voelen en waar er een sociale en emotionele band wordt ontwikkeld 

met de klasgenoten, met leerkrachten en met onze school. 

Onze school zal het zelfvertrouwen van elk kind helpen ontplooien zodat er een harmonische persoonlijkheid 
kan uit groeien. Elk kind moet zicht hebben op de eigen mogelijkheden en respect kunnen opbrengen voor 

de mogelijkheden en talenten van anderen, die anders kunnen zijn dan die van zichzelf. 
Elk kind moet in onze basisschool een voldoende positief zelfbeeld kunnen verwerven zodat het, geplaatst 

voor problemen, zelf stappen durft te ondernemen en eigen of standaardoplossingsmethoden mag / kan 
aanwenden. De kinderen moet de kans geboden worden om zelf initiatief te nemen, creatief te zijn en zich 

te mogen uiten in groep. 

 
 
ZORGBREED  ONDERWIJS 
 
Als school willen wij ons profileren als een “basisschool”. Voor ons mogen er geen drempels zijn tussen 

kleuter- en lager onderwijs. We willen als school oog en oor hebben voor de kinderen. Elk kind moet zich 
geborgen en begrepen voelen. Elk kind moet zich goed voelen en uitgedaagd voelen om te leren, te groeien 

en te ontwikkelen. We vinden het goed dat onze leerlingen een eigen mening hebben en we stimuleren ze 

om die op een beleefde en rustige manier te uiten. 
Onze school wil onderwijs bieden aan alle kinderen, autochtonen zowel als allochtonen, aan kinderen van 

alle sociale klassen. We willen onderwijs brengen waar geen verschil valt waar te nemen tussen migranten 
en Belgische kinderen. De positieve erkenning van de verscheidenheid in filosofische of ideologische 

overtuiging en in de sociale of etnische afkomst is een gegeven waar ons schoolteam en de kinderen heel 

goed mee omgaan. Het multiculturele karakter van onze school is een vanzelfsprekendheid, waar we fier op 
zijn. 

Om onderwijs op maat te verstrekken wordt er zeer sterk de nadruk gelegd op de differentiatie. In eerste 
instantie binnen de klas, maar ook buiten de klas. Onze zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten hierbij, 

onderneemt zelf acties en zorgt ook mee voor een optimale communicatie tussen de verschillende betrokken 

zorgverstrekkers. 
Door een regelmatig contact met begeleidende instanties (CLB, OVSG-begeleiding, …) wil onze school zich 

laten bijstaan in haar ontwikkeling, in haar zoektocht naar leerling- en leerkrachtondersteuning en in het 
implementeren van vernieuwingen. 

Het team wil zich permanent bijscholen om alzo op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe tendensen op 
de onderwijsmarkt. 

 

 

ACTIEF  LEREN 
 
Onze definitie van leren is dat leren actief, constructief, cumulatief, doelgericht, interactief, zelfgereguleerd, 

contextgebonden en individueel verschillend is. 

Door de kinderen zelfstandig te leren werken aan de leerstof, ondersteund door didactisch materiaal, krijgen 
zij de kans om de aangeleerde denkpatronen te verwerken, zich eigen te maken en te gebruiken in eigen en 

nieuwe leersituaties. Het belang van een uitdagende en krachtige leeromgeving wordt hierbij niet uit het oog 
verloren. 

Onze school zal kinderen de attitude bijbrengen van leergierigheid en zelfontdekkend leren. De 

fundamentele basishouding bij het leren moet zeker zijn dat men niet alles moet kennen, maar dat men zich 
de attitude, de bereidheid tot leren zoeken eigen maakt. 
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CONTINUE  ONTWIKKELINGSLIJN 
 

We willen als basisschool vanaf 2,5 jaar tot en met 12 jaar werken aan een continue opbouw van de leerstof 

doorheen de verschillende jaren. Dit kan enkel als elke leerkracht weet wat de leerling individueel bereikt 
heeft en waar in de loop van het schooljaar moet aan gewerkt zodat de overstap naar het volgende leerjaar 

probleemloos kan verlopen. Hiervoor opteren wij voor het gebruik van een uniform kindvolgsysteem in de 
kleuterschool en hierop aansluitend ook in de lagere school. 

Ook het hanteren van de leerplannen van OVSG, en het laten aansluiten van de verschillende leermethoden 
op elkaar, zorgen voor een continue ontwikkelingslijn die mee garant staat voor het zoveel mogelijk 

realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. 

Elk kind moet de basiskennis kunnen verwerven als start voor een eigen verdere intellectuele ontwikkeling. 
Op cognitief vlak willen we proberen dat elk kind minstens de basis bereikt om het volgende schooljaar op 

zijn niveau aan te kunnen. Natuurlijk willen we meer dan alleen maar kennis overdragen. We willen onze 
kinderen niet alleen verstandige, maar ook breeddenkende, fijne, creatieve, nieuwsgierige, hulpvaardige, 

spontane, sociale, beleefde en blije mensen maken, met wie het aangenaam is om mee om te gaan. 

Na de basisschool moet het kind voldoende bagage hebben om met succes het secundair onderwijs op zijn 
niveau aan te kunnen. 

Om deze doelstellingen te bereiken hebben we maximale aandacht voor differentiatie, verdieping, 
remediëring, extra aanvullende opdrachten en bieden we de kinderen kansen om te experimenteren, zodat 

elk kind op zijn niveau en met zijn eigen mogelijkheden begeleid wordt doorheen de basisschool. 

 
 

CONSTANT  EVALUEREN 
 

Onze school stelt zich tot opdracht dat er voortdurend moet geëvalueerd worden. Deze evaluatie moet een 

voortdurende confrontatie worden tussen de vooropgestelde doelstellingen en de bereikte resultaten. 
Vermits de doelstellingen voortdurend evolueren zal ook onze school deze evolutiebeweging blijvend volgen, 

want die permanente bijsturing is nodig om actueel te blijven. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, daar 
zijn we ons ten volle van bewust en daarvoor is het nodig dat een grote creativiteit aan de dag gelegd 

wordt. 
 

 

De Gemeentelijke Basisschool van Keerbergen wenst een basisschool te zijn die openstaat voor alle 
participanten en waar de kinderen voorbereid worden om met een dynamische levensstijl de moderne 

maatschappij tegemoet te kunnen treden. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


