
Schoolvisie Boemerang  

 

In de Boemerang volgen we het pedagogisch project en de visie van OVSG (overkoepelende 

vereniging van steden en gemeenten).  We benaderen een totale en optimale ontwikkeling 

die vertrekt vanuit het kind waar het welbevinden 

en het persoonlijk leerproces centraal staan.  Wij 

bieden kwaliteitsvol onderwijs aan waar kinderen 

gemotiveerd worden om te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige wereldburgers.  

 

We trachten talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders te prikkelen, ontwikkelen en 

gebruiken. Daarbij leggen we de nadruk op kennis en op het ontwikkelen van vaardigheden 

die de kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij.  Door het persoonlijke 

leerproces van kinderen op te volgen en bij te sturen, maken we kinderen bewust van hun 

eigen identiteit. We creëren een veilige en uitdagende klas -en schoolomgeving waar het 

mogelijk wordt gemaakt om zowel in groep als zelfstandig te kunnen ontdekken en groeien.  

 

In onze school streven we dat moetivatie een motivatie wordt door doe(l)gericht aan de slag 

te gaan.  Naast een sterk inhoudelijk pakket organiseren we activiteiten waar leerlingen de 

inhoud koppelen aan doe-activiteiten en doen dit door zowel kleinschalige 

belevingsmomenten op school als op ontdekking te gaan buiten de schoolmuren.  

Leren moet ook leuk zijn!   Met ons aanbod werken we naar het behalen van de leerdoelen 

aangereikt door OVSG.  

 

Leren in de 21ste eeuw betekent ook het toe-eigenen van 

een aantal competenties die nodig zijn om te kunnen 

deelnemen aan de maatschappij van morgen. We geven 

onze kinderen handvaten die ze kunnen gebruiken in e 

hun verdere schoolloopbaan, carrière en toekomst .  

Flexibele leervormen, gebruik van multimedia, inzetten 

op sociaal omgaan met anderen (KiVa)  en individuele 

leerprocessen maken dit mogelijk.  



 

Samen zijn we onderweg! School maken doen we SAMEN. Kinderen worden begeleid door 

verschillende leerkrachten. Door te teamteachen (klas - , zorg - , turn - , 

levensbeschouwelijke leerkrachten) geven we ook onze leerkrachten de mogelijkheid hun 

talenten en kennis te delen om samen de leerlingen te begeleiden.  

 

Ook  wordt het samenwerken met anderen alsmaar belangrijker in de 

maatschappij.   

Daarvoor is openstaan naar anderen maar ook zichzelf kunnen 

openstellen een belangrijke sleutel tot succes.  Verdraagzaamheid en 

respect voor elkaar is een basisfundament.   

 

Om als schoolteam sterk te staan,  hebben we ook nood aan een goede samenwerking met 

ouders.  Een open houding naar elkaar met wederzijds vertrouwen is nodig om samen het 

leerproces van het kind op te volgen. Het engagement van ouders, leerkrachten, leerlingen 

en externen is noodzakelijk om onze leerlingen de beste begeleiding te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


