
Sterk onderwijs, warme sfeer:  
de kern van ons pedagogisch project 

 
Als kleine secundaire school zijn we ervan overtuigd dat onderwijs niet alleen draait 
om het overbrengen van kennis en vaardigheden, maar ook om het vormen van 
jonge mensen tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers. Wij geloven dat dit het 
beste gebeurt in een warme en inclusieve omgeving waarin leerlingen zich veilig 
voelen en worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. 
 
Onze school is geïnspireerd door de katholieke dialoogschool. Wij willen een open 
en respectvolle dialoog tussen leerlingen, leraren en ouders bevorderen en zo 
bijdragen aan een samenleving waarin mensen elkaar beter begrijpen en 
respecteren. 
 
Het is onze missie om onze leerlingen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen 
van hun talenten en interesses, zodat ze zelfverzekerd en gemotiveerd zijn om hun 
eigen pad te volgen. We willen hen uitdagen en stimuleren om hun grenzen te 
verleggen, om kritisch en creatief te denken en om verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen leerproces. 
 
We hechten veel belang aan een sterke academische vorming, waarbij we onze 
leerlingen uitdagen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen op een hoog 
niveau. Daarbij geloven we in de kracht van directe instructie en werkvormen om tot 
maximaal leren te komen. Onderwijs is in de eerste plaats een groepsgebeuren: in 
klasverband, met de leerkracht als sturende instantie, ondersteunen leerlingen elkaar 
in hun leerproces. 
We bieden een breed aanbod aan theoretische vakken zodat leerlingen goed 
voorbereid doorstromen naar het hoger onderwijs en zien met een warm hart hoe 
onze oud-leerlingen hun weg vinden in hun verdere studies. 
Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om onze leerlingen te helpen bij het 
ontwikkelen van executieve functies, sociale en emotionele vaardigheden 
zoals samenwerking, communicatie, empathie en zelfreflectie. We streven daarin een 
leerlijn na waarin leerlingen geleidelijk aan meer zelfstandig werken, zelfredzaam 
worden en zichzelf echt leren kennen.  
 
Onze school wil een veilige en warme omgeving bieden waarin elke leerling zich 
gekend en gewaardeerd voelt. Wij zijn er fier op dat wij voor elk van onze leerlingen 
zorgen. We streven naar een persoonlijke sfeer waarin leerlingen, ouders en 
leraren elkaar respecteren en ondersteunen. We geloven dat dit de basis vormt voor 
een succesvolle leerervaring. 
 
Tot slot willen we benadrukken dat ons pedagogisch project voortdurend in 
ontwikkeling is. We streven naar continue verbetering en vernieuwing, zodat we 
kunnen inspelen op de veranderende behoeften van onze leerlingen en de 
maatschappij.  
 
We zijn er trots op dat we als kleine school kunnen werken aan een grootse visie, 
waarin sterke academische vorming en warme sfeer hand in hand gaan. 


