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2.PEDAGOGISCH PROJECT 

 

2.1 MISSIE 

De gemeentescholen van Lubbeek bieden kwaliteitsvol onderwijs aan waar leerlingen 
uitgedaagd worden om op te groeien tot harmonisch ontwikkelde jonge mensen met een 
positief zelfbeeld en ambitie.  
Elk kind krijgt de kans om zijn eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en onder 
professionele begeleiding verder te ontplooien.  
Leerkrachten dagen leerlingen uit op hun persoonlijk niveau, het niveau van de naaste 
ontwikkeling, en rekening houdend met hun beginsituatie, waardoor ze gemotiveerd 
worden en zin krijgen om te leren.  
De leerling staat centraal. 
Kennisverwerving is zeer belangrijk. Daarnaast wordt ook ingezet op de vaardigheden, 
competenties, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind. 
Niet alleen het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe is belangrijk. De kinderen worden 
dan ook begeleid en gestimuleerd om verantwoordelijkheid te leren dragen voor hun eigen 
leerproces.  
De leerlingen krijgen de kans om op te groeien in een veilige, stimulerende en positieve  
schoolomgeving. 

 

 

2.2. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE SITUERING VAN 

DE ONDERWIJSINSTELLING  

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.  
Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Lubbeek.  
Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende  
onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.  
Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake 
vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs.  
Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. 
Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een  
democratisch verkozen gemeenteraad.  
Het schoolbestuur van Lubbeek is verantwoordelijk voor het inrichten van het onderwijs en 
stelt de scholen open voor alle kinderen, ongeacht de filosofische of ideologische 
overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. De vrije keuze van de cursus 
godsdienst of van de cursus niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.  
De scholen onderschrijven de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen die door het Vlaams 
parlement zijn opgelegd, waarbij de door OVSG uitgewerkte leerplannen als uitgangspunt 
worden gehanteerd.  
Dit pedagogisch project vormt de basis voor de belangrijkste pijlers waarop goed 
basisonderwijs rust.  
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Het is onze leidraad om garant te staan voor kwalitatief onderwijs in de gemeentelijke 
basisscholen van Lubbeek. 
 

 

2.3. FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN  

In elke gemeentelijke basisschool van Lubbeek worden de volgende waarden vooropgesteld:  
 

1. De gemeentescholen van Lubbeek willen open scholen zijn waar elk kind welkom is 
en zich thuis kan voelen. Het zijn scholen waarin diversiteit zich kan weerspiegelen. 
De kinderen worden bewust gemaakt van deze verscheidenheid en leren haar 
waarderen als een rijkdom voor het individu, voor de gehele schoolbevolking en 
voor de samenleving. Diversiteit vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. Tegelijk stellen 
alle gemeentelijke basisscholen zich neutraal op. Uiterlijke symbolen van 
levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden niet 
toegelaten voor leerlingen en leerkrachten met uitzondering van leerkrachten van 
levensbeschouwelijke vakken en niet-confessionele zedenleer tijdens hun lesuren. 

 
2. Als zorgzame scholen hebben we oog voor de behoeften van alle kinderen en 

bieden we professionele ondersteuning aan door ons aanbod, aandacht en 
tijdsbesteding zo te differentiëren dat het maximale kansen biedt aan ieder kind om 
zijn talenten en mogelijkheden optimaal te ontplooien. 

 
3. We zien het welbevinden van elk kind als de belangrijkste voorwaarde om als 

individu positief en zelfstandig te ontwikkelen en te leren. Om tot leren te komen 
moeten leerlingen zich goed voelen, sociaal aanvaard worden en een goede relatie 
kunnen uitbouwen met de leerkracht en de medeleerling. Maar ook duidelijke 
structuren, afspraken en leefregels zijn hierbij nodig. Deze bieden iedereen een 
houvast en een veilig kader. We willen kinderen weerbaar maken zodat ze durven 
opkomen voor hun wensen, noden en grenzen met respect voor anderen. 

 
4. De gemeentescholen streven ernaar de ouders zo goed mogelijk te informeren en te 

betrekken bij haar schoolwerking. Ze verwachten van de ouders hierin 
wederkerigheid. Wederzijdse, eerlijke en open communicatie wordt als zeer 
belangrijk beschouwd.  

 
5. We staan voor actief onderwijs, dat nooit stil staat, reflecteert en zich bedachtzaam 

weet af te stemmen op de noden van de snel evoluerende maatschappij. Interactie 
in een stimulerende leeromgeving, tussen de leerlingen onderling en met de 
leerkracht, staat centraal. Door verschillende soorten werkvormen, gebruik te 
maken van moderne ICT-toepassingen,klasoverschrijdende projecten uit te werken, 
betekenisvolle leersituaties te creëren en leerrijke ervaringskansen aan te bieden, 
worden de leerlingen actief betrokken bij hun leerproces.  

 
6. We hebben oog voor een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. 

Kennisverwerving en de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden zijn zeer 
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belangrijk. We zetten optimaal in op het verwerven van een goede kennis van de 
Nederlandse taal. 

We hechten tevens waarde aan de ontwikkeling van de attitudes en vaardigheden. 
We besteden aandacht aan de dynamisch-affectieve, psychomotorische, sociaal-
emotionele, muzisch-creatieve componenten en laten deze op een evenwichtige 
wijze aan bod komen. Dit alles wordt regelmatig en consequent geëvalueerd en 
gerapporteerd met als doel de leerlingen maximaal te ondersteunen in hun 
leerproces.  
Onze scholen leren de kinderen op hun eigen benen staan en wakkeren de 
zelfreflectie, de zelfredzaamheid, het verantwoordelijkheidsgevoel en het 
probleemoplossend vermogen aan. 
We trachten de leerlingen gezond weerbaar en assertief te maken en ze te leren op 
een beleefde, stijlvolle manier voor hun mening uit te komen. We willen constructief-
kritische persoonlijkheden vormen die op een waardevolle en tactvolle manier 
zichzelf durven zijn en voor zichzelf durven opkomen, steeds met respect voor de 
anderen.  

 
7. Als duurzame scholen leren we de kinderen, naast respectvol met elkaar omgaan, 

ook respectvol om te gaan met de natuur en de omgeving.  
 

8. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de Vlaamse cultuur, identiteit en 
geschiedenis. 

We hebben aandacht voor wat er in onze gemeente, Vlaanderen, België, Europa en 
de wereld gebeurt en geven de leerlingen hierop een brede kijk.  

 
9. Als schaalmodel van onze samenleving willen onze scholen verder bouwen aan de 

fundamentele democratische overtuiging die de grond moet zijn van onze 
samenleving, namelijk dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in 
de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan, dus ook op onze school.  

 
10. Onze scholen dragen de beginselen uit die neergeschreven staan in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 


