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____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

I       Een PORTRET  
van onze school   

       
Onze school is gelegen in het centrum van Lanaken, op een domein dat je 
langs vele poortjes kan binnenkomen. Het kan er best druk zijn met het 
vele verkeer. In de nabijheid ligt een Middenschool, een school van het 
GO!, het cultureel Centrum, het gemeentehuis. Parkeerplaats is niet 
evident. In de directe omgeving is er weinig natuur.  
Een eind verwijderd van de hoofdschool ligt een bijschool, de zogenaamde 
Wijk, waar een aparte kleuterschool is en een eerste graad. 
 
In 1992 is de school ontstaan uit een fusie van de jongensschool van de 
fraters van Tilburg met de meisjesschool van de zusters van Sint-Vincentius. 
Zoals bij elke fusie zorgde dat toen voor de nodige spanningen. Daar is nu 
niets meer van te merken. De traditioneel katholiek en cognitief 
geprofileerde school van toen is sindsdien op alle gebied geëvolueerd.  
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 ‘Jan Rosier’ was een bekende schilder (1885-1931) afkomstig uit 
Lanaken. In de kerk hangt een mooie kruisweg van zijn hand, die bij 
verschillende gelegenheden in onze school aandacht krijgt. Het 
geboortehuis van Jan-Willem Rosier stond dicht bij de school. Het 
logo van onze school is veelbetekenend een schilderspalet.  
 
 

Rosier was een academische schilder van portretten en 18de eeuwse taferelen uit het 
mondaine leven. Hij schilderde ook 
godsdienstige taferelen o.a. kruiswegen. 
Hij ontmoette Godfried Guffens (rond 1870) 
die in de parochiekerk van Lanaken schilderde. 
Via Guffens kwam Rosier in contact met de 
bekende decoratieschilder Jos De Roey uit 
Antwerpen. Hij volgde een avondcursus 
decoratie aan de Academie te Antwerpen 
(rond 1875). Van 1878 tot 1880 kreeg hij aan 
deze Academie bij K. Verlat een verdere 
opleiding. In de periode 1880-81 ondernam hij 
een studiereis naar Parijs en studeerde 
tekenen en schilderen aan de Ecole Nationale des Beaux-Arts. Ook reisde hij in 1882 naar 
Engeland voor een opleiding portretschilderen. 
Hij vestigde zich rond 1883 te Antwerpen en werd medestichter van de kunstkring "Als ic can". 
In 1885 werd hij leraar aan de Antwerpse Academie en had o.a. Rik Wouters onder zijn 
leerlingen. Hij huwde in 1886 een Antwerpse Juf Senden. In 1892 werd hij benoemd tot 
directeur aan de Mechelse Academie en in 1901 tot inspecteur van het tekenonderwijs. Een 
benoeming tot lid van de Academische Raad van België volgde in 1903. Tijdens de 1ste 
Wereldoorlog (1914-18) was hij leraar aan de "London School of Arts". Na de oorlog in 1919 
keerde hij terug naar Brussel en Mechelen waar hij opnieuw de Academie leidde. In 1927 ging 
hij om gezondheidsredenen op rust en vestigde zich in Antwerpen. Hij overleed in 1931. 
Rond 1880-81 werd een eerste tentoonstelling georganiseerd te Brussel. In 1894 werd werk 
van hem getoond op de wereldtentoonstelling te Antwerpen. Hij werkte 10 jaar (1888-1898) 
aan een kruisweg van de Sint-Ursula kerk van Lanaken. In 1886 kreeg hij de derde prijs op de 
"Prijs van Rome". Er volgde nog een Gouden Medaille op een tentoonstelling te München. 
Werk van hem werd in 1883 door de Argentijnse president aangekocht op een tentoonstelling 
in dat land. In de catalogus uitgave 1925 van het "Koninklijk Museum van Schoone Kunsten te 
Antwerpen" staan 2 werken van hem vermeld: "Het menuet" (1891-119x179) en "Muzikanten" 
(54x66). Op een retrospectieve te Lanaken in 1955 werden een 40-tal werken, vooral 
portretten getoond. 
Te Lanaken werd de straat waar zijn geboortehuis stond, naar hem genoemd namelijk "Jan 
Rosierlaan". Een kleuterschool in deze straat draagt ook zijn naam. In de kerk te Lanaken 
bevindt zich een bronzen gedenkplaat, terwijl in de hal van het gemeentehuis men een buste 
van Rosier kan bewonderen.  
 

 
 
 
Grote delen van onze schoolgebouwen zijn nieuw en luchtig, open klassen met veel ramen 
en licht. De kleuterklassen zijn groot, met veel materiaal. We beschikken over een lift, een 
turnzaal, een eetzaal, een computerlokaal, een technieklokaal, en een goeie uitrusting met 
digiborden en laptops. Toch is er nog plaats te kort. Andere verbouwingen staan nog te 
gebeuren, zoals de renovatie van het oude kloostergebouw. Ondertussen beschikken we 

http://www.hemotech.be/belisch/pages/artists/GG.html
http://www.hemotech.be/belisch/pages/artists/GG.html
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over enkele containerklassen. Ook onze speelplaats is dringend aan vernieuwing toe. 
 
Vele ouders kiezen voor onze school. We moeten niet veel in profilering naar buiten 
investeren. We mogen steunen op onze reputatie en ons warm onthaal. Mensen die in 
Lanaken wonen vinden de weg naar onze school. Lanaken is een druk wooncentrum 
geworden.  Door verhuizingen is er een vrij groot verloop. Kinderen komen naar onze school 
vaak ook van generatie op generatie. Verder kennen we een grote instroom uit Nederland 
(25%). Onze schoolgemeenschap is in toenemende mate heel divers samengesteld, uit vele 
culturen en etnische of religieuze achtergronden. We hebben vrij veel kinderen uit kansarme 
gezinnen (SES).  
 
Met meer dan 600 leerlingen mag onze basisschool zeker ‘een grote school’ genoemd 
worden. Per leerjaar hebben we drie klassen. Ook de kinderen ervaren dat ze met velen zijn, 
bv. op de speelplaats, , in de rijen. Het kan er soms druk en lawaaierig zijn.  
 
Het team van onze school is uitgebreid, met veel diversiteit, met een mix van talenten, met 
veel meningen die tot één visie moeten worden gebracht. Het team is overwegend 
vrouwelijk en van alle leeftijden. Het is moeilijk om dagelijks met iedereen de 
teamverbondenheid te realiseren. Maar in kleinere eenheden is wel een intens contact. Er is 
paralleloverleg, zorgoverleg, er zijn werkgroepen allerhande en spontane groepen. Het 
kernteam speelt een grote rol. Met alles wat we op school ondernemen aan initiatieven en 
vernieuwing wordt veel gevraagd van de draagkracht van het team. 
 
Onze school onderhoudt goede contacten met de parochie Lanaken, met de Bieb, met de 
gemeentelijke Jeugddienst, met de jeugdverenigingen, de carnavalsvereniging, de 
kinderboerderij, met T.I.Sparrendal, met de Middenschool en het H.Hartcollege. We werken 
samen met de Muziekacademie, Villa Kakelbont, Kind&Gezin, Cego. Vanuit voor- en 
naschoolse opvang zijn er mogelijkheden voor tal van workshops, voor toneel, voor sport en 
cultuur.  
De school wordt gedragen door het schoolbestuur en maakt deel uit van de 
scholengemeenschap Lanaken-Kesselt. We werken samen met het CLB Maasmechelen. Er is 
een goed werkende ouderraad. De ouderraad staat voor de uitdaging om voldoende 
representatief te zijn voor de diverse schoolbevolking. 
 

Een open katholieke school 
 
Onze school is een vrije school in de traditie van het katholiek onderwijs. Dit krijgt voor ons 
vandaag een open en eigentijdse invulling met veel respect voor ieders eigenheid en de 
maatschappelijke diversiteit. Ongeacht levensbeschouwelijk-godsdienstige achtergrond is 
iedereen welkom in onze school. Wij bespreken dit bij de inschrijving en maken duidelijk hoe 
wij respect willen hebben voor ieders identiteit. 
In welke zin zijn wij dan een katholieke school vandaag? 
In ons eigen opvoedingsproject (EOP) laten wij ons nadrukkelijk inspireren door christelijke 
wijsheid en woorden. Wij zijn daarover duidelijk naar de ouders. Bij inschrijving geven wij 
aan welke onze visie, prioriteiten en accenten zijn. 
In onze school is er openheid van geloof. Er is ruimte voor verwondering. We gaan in op 
levensvragen.  
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We denken na over actuele onderwerpen en trends en nemen als school vanuit onze visie 
een kritisch verantwoord standpunt in voor waarden. We hebben aandacht voor solidariteit,  
armoede en onrecht. 
We maken ruimte en tijd op school om met de kinderen religieus te vieren. Dat gebeurt op 
een frisse eigentijdse kindvriendelijke wijze. We kiezen voor vieringen in een vrije vorm 
waarbij alle kinderen op hun manier kunnen participeren. Ook andersgelovige kinderen zijn 
hierbij respectvol aanwezig. Maar niemand wordt verplicht om ‘actief mee te doen’ (bij 
kruisteken, bij gebed…). We bewaken zorgvuldig dit onderscheid. In vele vormen voorzien 
we momentjes om met de kinderen te bidden en te danken, allemaal samen met de hele 
school of in de klas. We staan stil bij christelijke feesten en hebben eveneens aandacht voor 
de feesten in andere godsdiensttradities. Zowel in de lessen als in de aankleding van onze 
school is dit aanwezig. We laten dit leven, visualiseren, her-inneren. Voor de uitwerking van 
één en ander is onze pastorale werkgroep de motor. We hebben een goede band met de 
pastoor van de plaatselijke parochiegemeenschap, onder meer voor de begeleiding van de 
eerste communie en de trimestriële viering in de kerk 
Wij vinden het belangrijk dat al onze kinderen ongeacht hun achtergrond iets van de 
verhalen uit de Bijbel en over Jezus leren kennen. Alle kinderen volgen het katholiek 
godsdienstonderwijs, waarbij ieder in zijn levensbeschouwelijke eigenheid wordt 
gerespecteerd.  
Ook binnen ons team staan we open voor levensbeschouwelijke verscheidenheid. Niet 
iedereen beleeft het geloof op dezelfde wijze. Maar wel wordt van elke leerkracht verwacht 
dat zij respect heeft voor de godsdienst, een mandaat heeft voor het godsdienstonderwijs 
en mee vieringen verzorgt. Occasioneel vormen de leerkrachten zich bij. Elke leerkracht 
draagt op een persoonlijke wijze de diepgang van ons christelijk opvoedingsproject. Op 
teamniveau maken we soms tijd voor bezinning. We geloven in de spirituele meerwaarde 
daarvan voor ons onderwijs.  
 
 
 
 
 
 

 



ons eigen opvoedingsproject  -   VBS Jan Rosier Lanaken   -    juni 2016 

 
5 

II       Elk kind zien  
Elk kind krijgt in zijn eigenheid de kans  
zich goed te voelen, te leren en zich te ontwikkelen 
 

 
 
Een kind kan complex zijn, onvoorstelbaar. Een kind is speels, 
ongeremd spontaan en tegelijk verlegen, terughoudend, 
afwachtend. Een kind wil erbij horen.  
Elk kind wordt beïnvloed door zijn thuissituatie, door zijn 
opvoeding, zijn achtergrond, zijn gezondheid, zijn eigen 
‘geschiedenis 
Een kind moet voldoen aan veel verwachtingen. Een kind kan 
overrompeld worden door zijn omgeving, door de wereld. Een 
kind wil geborgenheid, veiligheid en rust. Het zoekt zich een eigen 
plaats in de wereld. Een kind wil zichzelf zijn en geaccepteerd 
worden. 

Een aangename sfeer scheppen 
We willen in onze school een veilige omgeving bieden waar elk 
kind zichzelf kan zijn, om tot ‘verwerking’ te komen. ‘Thuis’ krijgt 
een plekje in de klas.  
We creëren een aangename sfeer gebaseerd op goede en 
duidelijke afspraken. We maken tijd. We proberen rust uit te 
stralen en rust te brengen, met geduld en een consequente 
houding. Positieve houdingen en gedrag worden gewaardeerd en 
beloond. Fouten maken mag. En met frustraties leren we 
omgaan. Ook humor speelt een belangrijke rol. 
Als leerkracht bouwen we een band op met elk kind, waarbij 
empathie heel belangrijk is. We geven de kinderen bevestiging. 
Elk kind moet zich gedragen weten door het hele team, en 
zonder voorbehoud aanvaard.  
 
Een kind wil op ontdekkingsreis. Het wil ervaren, exploreren, 
leren, ontwikkelen. Een kind wil kunnen groeien op alle domeinen.  
Een kind is creatief en expressief of fantasievol. Het wil bewegen. 
Het wil vertellen over zichzelf of luisteren naar verhalen. Een kind 
is talentvol en wil kunnen tonen wat zijn talenten zijn. Een kind 
kan heel veel als het de kans krijgt het te laten zien. Een kind wil 
aangesproken worden op zijn mogelijkheden.  

Betekenisvolle taken aanbieden 
Kinderen moeten kunnen ontwikkelen. Daarom taken aanbieden 
die voor ieder kind net boven de grens van hun kunnen liggen. 

 

 
duidelijke afspraken 
samen regels maken 
onze manier van 
klashouden 
grenzen stellen 
positieve feedback 
kringgesprek 
leerkrachtenstijl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
breed aanbod van 
materiaal en hoeken 
spel verrijken 
zelfstandig spelen 
geleid spelen 
meespelen 
 
 
wisselende werkvormen 
leerlinginitiatief 
leerlingactiviteit 
contractwerk 
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Dus er moet genoeg uitdaging inzitten. Niet te makkelijk. Niet te 
moeilijk. De inhoud moet betekenisvol zijn. Ze moeten kansen 
krijgen om te kunnen ontdekken wie ze zijn en wat ze graag 
doen. 
Het komt er op aan de activiteiten en het aanbod af te stemmen 
op de noden van het kind en kansen aan te bieden.  

Leren op maat 
Elk kind moet blijven ontwikkelen. Leren of ontwikkeling is maar 
mogelijk voor zover je werkt op de maat van het kind. En de 
beginsituatie is voor elk kind anders. Het is dus essentieel aan te 
knopen bij de juiste beginsituatie. Anders wordt er afgehaakt, is 
er te weinig uitdaging of gaat het boven het petje… De kinderen 
ontwikkelen zich ‘in hun kunnen’. 
 
Een kind heeft competenties. Een kind heeft meer of minder 
mogelijkheden. Een kind kan vaak meer dan het zelf denkt.  
Een kind kan koppig zijn, lief, agressief, of onzeker, zeer gevoelig, 
ongelukkig, meer of minder sociaal, vrolijk of humeurig, druk of 
terughoudend, enthousiast of zorgeloos. Een kind kan verdrietig 
zijn of impulsief, gesloten of pittig. Met een laag zelfbeeld. 
Geïsoleerd. Een kind kan ziek zijn.  
Een kind wil aandacht en erkend worden.  
 
In ons onderwijs willen we differentiëren op niveau van elk uniek 
kind. Dit is niet gemakkelijk, maar we streven ernaar. We 
motiveren de kinderen in kleine stappen. We onderscheiden 
maatregelen naar stimuleren, naar compenseren, naar 
differentiëren. Kinderen krijgen de kans op succeservaringen op 
alle gebied.  

Gezien worden. Een kind wil gezien en gehoord en 
geholpen worden 
Het is heel belangrijk dat de leerkracht het kind aanvoelt en ziet. 
Kinderen kunnen zelf niet altijd aantonen, aanvoelen, 
verwoorden waar ze in hun ontwikkeling staan, wat ze nodig 
hebben.  
Via observatie en onderzoekacties trachten we te komen tot een 
juist beeld en een juiste inschatting. Dit omvat alles:  socio-
emotionele, talenten, tekorten, problemen…. Als leerkracht voel 
je soms enige machteloosheid om alles te zien en vervolgens te 
doen wat je wil doen. Je hebt meer ideeën dan je kan realiseren. 
Binnen de werkdruk en de beperkte tijd proberen we concrete 
stappen te zetten. Het is belangrijk in team samen te denken en 
de zorg samen te dragen. 

toonmomenten 
workshops 
groepswerk 
 
 
 
 
 
 
doelgericht werken 
signaliseringstoetsen 
 
 
niveauprikkels 
wisselen van 
moeilijkheidsgraad 
makkelijker/gemiddeld/ 
moeilijk 
hoekenfiches 
doordacht partnerwerk 
miniklasje 
 
 
 
 
 
zorgniveau 0 
planbord 
rapportbespreking 
 
 
 
 
 
 
extra zorg 
aparte leerlijn 
driesporenbeleid 
verlengde instructie 
‘sprint’ 
sticordi 
 
 
Kindvolgsysteem (KVS) 
 
 
1/1 gesprekken 
MDO 
zorgoverleg 
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De kinderen ZIEN…, dat is de basis. Het is de betrachting in onze school om alle kinderen te 
zien in hun eigenheid. We kijken daarbij heel breed.  
Dit kind is… Dit kind wil… Dit kind kan… Dit kind voelt… Dit kind… 
Dit zien schept de mogelijkheid om kinderen kansen te geven. Op dit zien van het kind wordt 
heel ons onderwijs, ons doen en laten afgestemd. 

III Structuur en 
duidelijkheid 

De kinderen ervaren een duidelijke structuur  
binnen gemaakte afspraken, gestelde grenzen.  
 

 
De kinderen kennen de regels en weten wat van hen verwacht wordt. Er zijn duidelijke 
afspraken. We proberen daar consequent in te zijn. Leerkrachten geven leiding en sturen bij. 
Het maakt het mogelijk dat op school alles soepeler verloopt. Binnen een 
duidelijke structuur wordt samenhorigheid en 
verbondenheid mogelijk. 
Elke leerkracht brengt structuur in zijn klas.  
Er worden grenzen gesteld. Kinderen weten welk gedrag 
wordt getolereerd en wat de gevolgen zijn bij het niet 
naleven.  
 
Structuur is voor kinderen heel belangrijk. Het is belangrijk 
dat ze dit op school krijgen. Het schept veiligheid. Het 
schept rust. Het geeft zekerheid. In een veilig klimaat kan 
een kind zich beter ontwikkelen. Binnen de aangeboden 
structuur ontstaat ruimte voor zelfsturing. 
Kinderen willen een houvast. Ook in het leren. Ze willen 
duidelijke lijnen, duidelijke opdrachten. Het is belangrijk 
dat de kinderen weten wat ze gaan leren: welk doel.  
Ook op socio-emotioneel vlak. Men leert respect krijgen 
voor anderen, voor leerkrachten, voor elkaar. Men ervaart een correcte en 
gelijke rechtvaardige behandeling.  
 
Het is belangrijk dit bewust te bewaken op school. In overleg met kinderen en leerkrachten 
gaan we na welke afspraken nodig zijn. Regels en afspraken staan niet op zichzelf. We willen 
kijken wat kinderen nodig hebben. Wat is zinvol? Wat is nodig? 
Regels maken en naleven hoort bij opvoeden. Binnen het grote aanbod van prikkels kan er 
stil gestaan worden bij wat er echt toe doet, wat belangrijk is. Je lijnt als het ware samen een 
beetje het ‘rechte’ pad af. 
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De basis is respect hebben voor elkaar.  Dit begint in kleine dingen. De kinderen leren om te 
gaan met elkaar en elkaar te aanvaarden zoals we zijn. Dit geeft elk kind de kans om zichzelf 
te zijn, om meer zichzelf te durven zijn. Zelfrespect kan groeien. En tegelijk ervaart men dat 
niet het eigen ‘ik’ altijd aan de orde moet zijn.  
Ook als leerkracht moet je kunnen rekenen op respect, van iedereen, én het nodige respect 
kunnen geven. 
 
Op schoolniveau moeten de kinderen kunnen ervaren dat alle leerkrachten op één lijn staan. 
We realiseren ons dat hier nog werk aan is. Als leerkracht is het belangrijk te weten dat het 
hele team achter de afspraken staat en ze ook toepast. Je mag je geen boeman voelen. 
Samen dezelfde regels toepassen schept samenhorigheid. Structuur mag geen ‘energie 
vreten’. Waar duidelijkheid is, wordt minder tijd verloren aan futiliteiten.  
Alle leerkrachten dragen mee de verantwoordelijkheid voor gemaakte afspraken en de 
opvolging ervan. Een leerkracht mag daar op aangesproken worden. 
 
Het is belangrijk om regelmatig de afspraken te herhalen. En vooral door te zeggen hoe het 
moet, in positieve zin. We willen investeren in positieve gedragingen.  
En het is essentieel voor de kinderen dat de leerkracht zelf de afspraken naleeft en het 
voorbeeld geeft.  Voor-leven wordt na-leven. 
 
 
 
 

IV Goed onderwijs voor een stevige basis 
De kinderen leren en ontwikkelen een brede waaier,  met aandacht voor wat 
waardevol is, voor open denken en een optimistisch wereldbeeld   
 
Met het oog op de wereld en de toekomst wensen wij onze kinderen een stevige basis mee 
te geven. Wij zijn er ons van bewust dat kinderen onderwijzen en opvoeden samenhangt, 
met de manier waarop je in het leven staat. Hoe wij mét de kinderen kijken naar de wereld, 
naar de mensen, naar de toekomst, wordt in onze school mee beïnvloed door een 
christelijke manier van in het leven staan. “Als leerkracht ben ik ‘de teaser’ voor de geest van 
de kinderen”, schreef iemand van ons (‘Doof de Geest niet uit.’ 1Tess 5,19). Ons onderwijs 
krijgt een eigen kleur en diepgang  vanuit een actuele open dialoog met christelijk geloven 
en met elkaar.  
 
Zie hier enkele accenten die er voor ons écht toe doen. 
 

Wij geloven dat de wereld waarin we leven, met alles wat we kennen en niet kennen, 
een diepe zin heeft, een waarom. Alles is tijdelijk en alles lijkt voorbij te gaan. Toch 
kan een mens iets betekenen dat ‘eeuwigheidswaarde’ heeft. 
Je mag je als mens, als kind bemind weten, gewoon omdat je bestaat; niet om wie je 
bent of om wat je doet, maar omdàt je bent. Je wordt aanvaard zoals je bent. Elke 
mens is ‘beeld van God’. Elk kind moet kunnen geloven in zichzelf. En als broers en 
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zussen van dezelfde Vader zijn wij allen gelijk, evenwaardig. Iedereen is anders en 
uniek en mag zich welkom voelen in een veilig en warm klimaat. We nemen mensen 
voor lief zoals ze zijn. Mét mededogen. Zonder te oordelen of in vakjes te duwen. En je 
mag fouten maken. Er is altijd vergeving mogelijk en nieuw begin.  
Elk menselijk leven – hoe gebroken, geschonden of anders ook – kan waardevol zijn. 
Uit elke situatie kan een mens leren en lessen trekken. 
Niemand is perfect en niemand hoeft perfect te zijn. 
Daar gaat het niet om in het leven. Het is onze 
overtuiging dat elke mens ‘een roeping’ heeft die 
duidelijk wordt doorheen zijn leven.  
We zijn als mensen verantwoordelijk voor elkaar, om 
zorg te dragen voor elkaar. We zijn verantwoordelijk 
voor onszelf én voor de ander. Je bent maar groot 
als je kan dienen, als je je eigen belang waar nodig 
ondergeschikt kan maken. Waar je met elkaar 
begaan bent, daar ervaar je iets van ‘Liefde’. Wat 
een mens liefdevol doet – eenvoudige kleine dingen, woorden of 
daden -, heeft eeuwigheidswaarde. En échte liefde kan onverhoopt veel bereiken. 
Liefde is durven veranderen, soms moeilijke stappen zetten om nieuwe ruimte te 
scheppen.  

 

Wat wij verstaan onder ‘goed onderwijs’ wordt hier mee door bepaald. Het is onze 

inhoudelijke leidraad bij de volgende vraag. Tot welke mensen willen wij onze kinderen 

vormen, om te leren leven? Wat verstaan wij onder een stevige en brede basis? Hoe 

proberen we de kinderen toe te rusten? Wat trachten we in hun rugzakje mee te geven? 

Wat vinden wij waardevol om te onderwijzen? 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen een goed wereldbeeld hebben, idealen ontwikkelen, 

met verwondering naar het leven kijken, gevoelig zijn voor het mysterie van het leven; dat 

kinderen teder kunnen zijn, mild, bedachtzaam; initiatiefnemend en communicatief; 

fantasierijk en met gevoel voor humor. 

 

Bovenal vinden we het  belangrijk in onze school met 

onze kinderen te werken aan de volgende attitudes en 

vaardigheden.  

 

Een goede werkhouding ontwikkelen en 

doorzettingsvermogen. Alles komt voort uit 

daadkracht. Je bent bereid je in te spannen en niet op 

te geven. En je durft fouten te maken. Nieuwe dingen 

leren, loopt niet vanzelf, geeft soms niet onmiddellijke 

voldoening. Iedereen kan iets, maar niet alles even 

goed.  

 
 

 

 

 

mee spelen – prikkels geven 

uitdagende oefenstof 

taken afmaken – leren voor toetsen 

moetjes en magjes 

de kinderen aanmoedigen 

succeservaringen  

stappenplannen 

niet vlinderen 
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Je streeft ernaar om in orde te zijn. Wees bereid om af 

te werken of opnieuw te beginnen. Je laat je niet 

afschrikken door tegenslagen of teleurstellingen. Je 

ontwikkelt discipline, met respect ook voor de regels in 

het leven. 

Genieten van het leven, dat willen we nastreven. Je 

leert ontvankelijk te zijn voor alles. Je bent verwonderd 

en gevoelig voor het leven. Als je weet te genieten van 

het leven, sta je sterker in je schoenen. Vervelen mag. 

Leren ontspannen. Leren loslaten. 

Bewust zijn van wat je doet en verantwoordelijk zijn 

voor je eigen leven, voor je eigen daden. Dat vormt je 

leven. Bovendien, je bent nooit alleen. Je zorgt voor 

een goede samenleving mét anderen die iets van je 

verwachten. 

Functioneren in een groep. Omgaan met anderen, 

luisteren naar anderen, openstaan voor verschillen en 

anders-zijn aanvaarden. Samenwerken in verschillende 

groepsrollen. Niet alleen het eigen belang voorop 

zetten. Rekening houden met elkaar.  

Contactvaardig zijn. je leert contacten leggen. Je durft 

contact leggen, ook met het onbekende. We leren te 

onderscheiden in niveaus van communicatie. 

Inleven en integer zijn. Door jezelf in te leven in 

anderen, leer je anderen te begrijpen, anderen te 

respecteren. Je wordt gevoelig voor de situatie van 

anderen. Je voelt aan wanneer iets kwetsend kan zijn.  

 

Je leert jezelf kennen. Met je eigen sterke kanten en je 

grenzen. Je leert jezelf beschermen. Je leert opkomen 

voor jezelf. Je weet wat je aankan en welke richting je 

uit wil. 

Mondig zijn. Je leert je eigen mening zeggen, 

respectvol en op een mooie manier. Je durft kritisch te 

zijn. Je kan jezelf verantwoorden. Door zelfreflectie ga 

je jezelf beter leren kennen. Reflectie naar anderen 

laat je ervaren hoe anderen het zien. In onze school 

maken we tijd om te reflecteren. 

Het is belangrijk dat je leert zelf je plan te trekken. 

Zelfstandig zijn, zodat je zelf keuzes en beslissingen 

verschillende mogelijkheden aanbieden 

klasafspraken – schoolafspraken 

eigen werkhouding onder de loep nemen 

 

 

keuzes van werkvormen 

mindfullness 

gemoedelijke sfeer 

glorie-momenten 

buitenschoolse activiteiten 

 

groepswerk met taakverdeling  

partnerwerk 

eigen taken – groepstaken 

verantwoordelijkheid voor materialen 

kindje van de dag – bevertje 

orde van de speelplaats 

specifieke taken in groepswerk 

projecten 

groepsspelen 

axenroos – axenland 

 

 

 

uitpraten 

rollenspel 

klasdoorbrekende actviteiten 

ruzies bespreken 

 

 

 

driesporenbeleid 

mening uiten 

miniklas 

 

 

 

 

 

 

 

zelf oplossingen zoeken 
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kan maken. Op eigen benen staan, weten waar je mee 

bezig bent en niet altijd een beroep doen op anderen 

of afhangen van anderen. Bewust zijn van 

eigenwaarde. Met je beperkingen toch de nodige 

zelfzekerheid ontwikkelen en je kunnen aanvaarden. Je 

voelt dat je goed bent in wat je doet. Je voelt je kundig 

als je talenten worden aangesproken. ‘Kijk, daar ben ik 

goed in!’ 

Met alle nodige kennis. Het is goed een brede rugzak 

te hebben. Hoe meer bagage, hoe meer je jezelf kan 

ontplooien als mens en keuzes maken.  

We willen je interesse wekken voor alle facetten van 

het leven.  

We bieden je alle nodige leerstof aan, op een 

uitnodigende manier. Volgens de doelen van de 

leerplannen gaat dat heel breed en niet alleen 

cognitief: muzisch, sociaal, wiskundig, motorisch, talig, 

emotioneel… 

Het muzische wordt zeker niet vergeten. Alle talenten 

van de kinderen worden aangesproken. Het is 

belangrijk dat je kan ontdekken waar je goed in bent. 

We leren onderzoeken en exploreren. Leren is 

nieuwsgierig zijn, vragen stellen, uitgedaagd worden. 

Bekwaam om informatie te verwerken. We leren 

informatie te filteren, te onderscheiden wat belangrijk 

is en wat niet, wat hoofdzaak is en bijzaak. We leren 

begrijpen. We geven aandacht aan logisch denken, aan 

zelf kunnen redeneren en tot een besluit komen. 

eerst proberen, dan hulp 

zelfredzaamheid 

agenda leren gebruiken 

eigen leerlijn wiskunde 

een voordracht 

keuzebord – hoekenwerk  

contractwerk – klastaken  

leren leren 

positieve feedback 

eigen werkhouding  
 

regelmatig herhalen 

handleidingen en materialen 

verschillende werkvormen 

 

 

 

 

schoolfeest – grootouderfeest 

zingen, dansen, beeld, muziek 

musical 

creanamiddag 

 

thematisch werken 

begrijpend lezen 

projecten 

stellingenspel 

levensvragen 
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Dag jongen, dag meisje 

dag lieve leerlingen van mij 

 

Om samen met jou de wereld te leren kennen, wil ik jouw juf, je meester 

zijn. Kijk maar… Onze wereld is zo mooi, zo bijzonder, zo kleurrijk.  

Zie je het? Kleine dingen kunnen iets groot betekenen. 

Kijk ook naar de mensen. Zie je hoe bijzonder? Zie je de kleuren? 

En jij, jij bent hier op deze wereld, met een unieke bedoeling. 

De wereld is voor jou zo groot en nog onbekend. Er is zoveel wat je 

meemaakt of nog zult meemaken. Ik zal er voor je zijn, je proberen mee 

te nemen en te dragen… op onze reis door de wereld. 

 

Jij bent een kind in mijn klas. Wij zijn hier samen. Jij bent jij en ik ben 

ik. Ik ben er voor jou. Dat is mijn ‘roeping’. Ik geloof in jou zoals je 

bent. Ik wil je laten inzien en voelen dat je er mag zijn zoals je bent. Ik 

wil je ondersteunen in je groei naar een mooi liefdevol leven.  

En wat er ook gebeurt, wat je ook meemaakt, uit alles kan iets positiefs 

groeien, dat geloof ik. En elke dag opnieuw krijg je meerdere kansen. 

 

Jij hebt je talenten, je mogelijkheden. Je hebt vele mooie dingen in je. 

Breng ze naar buiten, deel ze met iedereen. Wij nemen je mee op weg, 

met al je kwaliteiten. Zorg dat je alle kansen grijpt in je leven. Je mag 

ook fouten maken, vallen en weer opstaan. Ook elke tegenslag kan 

waarde of betekenis krijgen. 

 

Er zijn soms vriendjes of klasgenoten die anders zijn dan jij. Je begrijpt 

ze soms niet. Oordeel niet en aanvaard elk kind zoals het is. Kinderen 

hebben het soms ook moeilijk met jou. Als je je openstelt, kan je 

ontdekken dat er een ander soort liefde is.  

Wij zijn allen gelijk en evenwaardig. Iedereen heeft het recht er te zijn 

met zijn persoonlijkheid. We zijn verantwoordelijk voor elkaar.   

 

Nee, in het leven draait het niet om perfectie. Veel meer gaat het om de 

moeite die je steekt in elk moment van het leven, voor jezelf en voor de 

anderen. Daar zal je het verschil maken. Zelfs een klein gebaar zal niet 

vergeten worden. Soms ook moet je iets opofferen. Alles wat je doet – 

hoe tijdelijk of klein het soms ook lijkt – kan belangrijk zijn in jouw 

leven en in het leven van anderen.  

 

Je juf, je meester  

in Lanaken, de Vrije Basisschool Jan Rosier  
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IV Een dragend team 
De leerkrachten werken samen en staan open voor vernieuwing, in een sfeer van  
vertrouwen en onderlinge waardering 
 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede school voor de kinderen maar kan bestaan dankzij 
een samenwerkend team. We willen samen hetzelfde bereiken en dus pakken we het samen 
aan. We aanvaarden dat er daarbij trekkers en volgers zijn, maar we dulden geen houding 
zonder betrokkenheid. Samenwerking betekent ook dat we elkaar waar nodig ontlasten en 
de druk verdelen. Dat is erg belangrijk in een grote 
drukke school waar altijd veel moet gebeuren. We 
verwachten dat ieder teamlid zijn 
verantwoordelijkheid opneemt door de taken uit te 
voeren en afspraken na te leven. Het vreet telkens 
weer energie waar dit niet gebeurt en afspraken 
moeten herhaald worden. De ondergrens waaraan 
iedereen zich te houden heeft, moet aangegeven 
zijn. Een leerkracht in onze school is niet alleen 
verantwoordelijk voor de eigen klas maar ook mee verantwoordelijk voor het geheel van ons 
schoolleven. Daartoe is het nodig met interesse en met een hart betrokken te zijn op de 
school. 
Binnen het team moet er ruimte zijn om ook ieders eigenheid als leerkracht aan bod te laten 

komen. Ieder moet zichzelf mogen en kunnen zijn, en niet afgeremd worden. Binnen je eigen 

klas kan je je eigen ziel erin leggen. Vanuit eigen sterktes en kwaliteiten kan elke leerkracht 

een meerwaarde betekenen in de groep. Eventuele minder sterke kanten worden in de 

groep aangevuld. Aandacht voor ieders eigenheid en beperktheid kan betekenen dat 

leerkrachten ongelijk 

behandeld worden, 

dat niet zomaar ieder 

over dezelfde kam 

wordt geschoren. Er 

moet ruimte zijn om de eigen talenten van leerkrachten naar boven te halen en te 

waarderen.  

Als leerkracht moet je kunnen vertrouwen in jezelf. Je gelooft in jezelf, in wat je doet, in je 

eigen kunnen, in je ervaring. Dat geeft kracht waardoor je je sterk voelt, meer durft en beter 

presteert. Daartoe is het belangrijk te mogen rekenen op de waardering van directie en 

collega’s. Je wil als leerkracht 

horen over je positieve 

kwaliteiten. Waardering is een 

drijfveer, geeft energie en 

versterkt het gevoel dat het 

werk de moeite waard is.  
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Zonder vertrouwen geen leven en geen leren. Aan een klimaat van vertrouwen wordt 
gewerkt door eerlijk en open te zijn, door respectvol te zeggen wat je denkt en voelt, door 
weg te blijven van negativiteit en roddels af te blokken, door spanningen en onrust te 
voorkomen. Je moet als leerkrachten op elkaar kunnen rekenen. In een hectische drukke 
school is het ook van belang het nodige geduld op te brengen.  
Essentieel vinden we dat ieder zich gedragen weet. Je werkt niet op een eiland. Kracht en 
werklust moet je kunnen delen. In een groot team word je op de eerste plaats gedragen 

door je naaste collega’s. Er is in ons 
team op de juiste werkplek altijd wel 
iemand te vinden die je draagt en bij 
wie je je geborgen kan weten wanneer 
nodig. 
 

 

We werken aan een goede interne communicatie 
Communicatie is belangrijk voor het functioneren van de school. Goede communicatie 

versterkt de band en de eensgezindheid en zorgt voor rust en welbevinden. Mede door de 

grootte van onze school moet de communicatie doelgericht, correct en tijdig zijn.  

Tussen directie en team streven we naar duidelijkheid en eenduidigheid in de 

boodschappen. We waarderen openheid en echtheid. Persoonlijke communicatie is vaak 

beter dan mailverkeer. Als belangrijk in de interne communicatie ervaren we de 

personeelsvergadering, het kernteam en het zorgoverleg. Iedereen kan agendapunten 

meedelen en daar wordt aandacht aan besteed. Er moet rekening worden gehouden met de 

inspraak en de visie en van de meerderheid van het team.  

Een waardevolle bijdrage in de opbouw van onze school zijn onze werkgroepen. (…) 

 

V   Heldere communicatie met ouders 
Ouders mogen rekenen op een duidelijke communicatie in een open sfeer en in 
wederkerig respect 

 
De ouders van onze kinderen beschouwen we als partners in de opvoeding en de groei van 
de kinderen. Het is van essentieel belang dat we als school op de hoogte zijn van elkaars 
zorgen en aandachtspunten. Het is met het oog op de meerwaarde die dat heeft voor het 
kind zelf dat leerkrachten en ouders moeten afstemmen op elkaar.  
Het vereist de nodige openheid en duidelijkheid om tot een goede en brede beeldvorming te 
komen. Meer openheid leidt tot een betere en snellere aanpak waar nodig. Maar belangrijk 
in de wederzijdse communicatie vinden we ook: een luisterend oor, respect, inleving, 
eerlijkheid. 
Als school willen we elke ouder in zijn eigenheid aanvaarden, op basis van gelijkwaardigheid. 
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Omgekeerd verwachten van de ouders een grote betrokkenheid bij het schoolleven van hun 
kind. We bouwen aan een vertrouwensvolle relatie met ouders, waarbinnen we problemen 
durven verwoorden, zonder de waarheid te verbloemen, waar we duidelijke uitleg kunnen 
geven, waar discretie heerst, waar ruimte is voor goodwill, ook om te aanvaarden wat we 
niet kunnen oplossen, waar we kunnen overeenkomen, positief en opbouwend in het belang 
van het kind.  
Communicatie- en contactmogelijkheden zijn er in onze school in vele vormen. We kiezen 
voor een lage drempel. Dat wil zeggen dat ouders rechtstreeks en spontaan via de open deur 
contact kunnen opnemen met de leerkracht, voor en na schooltijd.  
In de kleuterschool brengen de ouders hun kinderen tot in de klas. 
Zelf proberen we ook kort op de bal te spelen, in te pikken op bepaalde situaties.  
De rol van de zorgleerkrachten/zorgcoördinator is belangrijk in onze school, ook in de 
communicatie. 
Vanuit de school geven we snel info door. Daartoe zijn er ook de georganiseerde formele 
communicatiewegen, zoals bv. ouderavonden en de agenda van de kinderen. 
 

Gimme – briefwisseling – agenda – emailcontact met leerkracht of secretariaat 
geplande oudercontacten – infoavond – contact op aanvraag 

vertaalde info en tolk waar nodig 
ouderraad – meespeelmomenten kleuterklas 

 

 
 

 


