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Schooleigen opvoedingsproject Spanjeschool ( Februari 2012) 
 
Met het ganse team onderzochten wij hoe wij op de Spanjeschool ons opvoedingsproject zien, welke 
accenten wij met ons team naar opvoeding zeker wensen in de kijker te zetten. 
Wat vinden wij zo belangrijk binnen opvoeden dat wij daar met het ganse team wensen voor te gaan? 
 
1.Persoonlijke ontwikkeling 
 
Dit betekent dat we elk kind als uniek beschouwen, elk kind is een ander kind. Onze slagzin bij 
persoonlijke ontwikkeling is : ‘WIJ HELPEN JE LEREN VANUIT WIE JE BENT’. 
Binnen die persoonlijke ontwikkeling vinden wij het beetje bij beetje uitgroeien tot een ZELFSTANDIG 
individu van groot belang. 
 
2.Erkenning en waardering 
 
Omdat BASISVERTROUWEN bij het leren ( en in het leven algemeen) zo belangrijk is, vinden wij dat 
kinderen in alle omstandigheden de stimulans van erkenning en waardering verdienen. 
Binnen die erkenning en waardering willen wij ook voor leven : RESPECT voor elk kind in elke situatie. 
‘SAMEN MET EERBIED VOOR ELKAAR’. 
 
3.Welbevinden = het zich goed voelen op school 
 
Met die focus op die erkenning en waardering streven wij er naar dat kinderen zich op school goed 
voelen. ZICH GOED VOELEN is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Wij willen dan ook 
speciaal aandacht geven aan plezier beleven aan het leren, aan het leven op school en zeker ook aan 
de kracht van humor.  
 
De aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, erkenning en waardering en het zich goed voelen zou 
kinderen moeten veerkrachtig maken. 
 
Op die manier streven wij er naar om van onze school, de Spanjeschool een soort van 
VEERKRACHTHUIS te maken. Wat is dat nu zo’n veerkrachthuis? 
 
1.Waar men aandacht heeft voor alle relaties : met de kinderen, met de ouders, met collega’s, met de 
buren, met de omgeving, met partners als CLB, reva, logo,… 
 
2.Waar men kansen biedt om het leven te ontdekken in al zijn facetten en in concrete dingen : het 
iemand helpen, het met iemand delen, het spelen op de speelplaats, het leren onderhandelen, het 
zoeken naar oplossingen,… Anders gezegd een school met aandacht voor verbondenheid, voor 
samenhang. 
 
3.Waar men aandacht heeft voor waardering en zelfwaardering, voor vaardigheden, voor humor en 
aanpassingsvermogen. 
 
Het doel is dus de kinderen die VEERKRACHT, dat VERTROUWEN en die KANSEN te geven die hen in 
staat moeten stellen hun plaats in de wereld te vinden. Dit is ook de uitnodigende slogan van onze 
school : ‘SPRING MET ONS MEE DE WERELD IN!’. 


