
VISIE	GINSTESCHOOL	
	

• Hartelijke	school	
• Laagdrempelig	
• Familiale	school	dankzij	kleinschaligheid	
• Rustige	(peuter)hoek	op	de	speelplaats	
• ‘Zachte	landing’	voor	instappertjes	
• Koekeloeremoment	nieuwe	peuters	
• Eigen	opvang	(Pluto)	

	

GEBORGEN 
Verbonden met elkaar creëren we een warm 
school- en klaskl imaat. Wij zorgen ervoor 
dat elk kind zich hier geborgen voelt om te 
kunnen groeien en ontwikkelen.   
	

	
• We	creëren	een	positief	klas-en	

schoolklimaat	en	hechten	belang	aan	het	
zich	goed	voelen.	

	
		

• Rustige,	groene	omgeving	
• Schooltuin	met	moestuin	en	diertjes	
• Ruime	klassen	met	veel	speelruimte	
• Huiswerkbegeleiding	
• Slaapklas	
• Doe-klas	
• Leeruitstappen	

RUIMTE 
In de Ginsteschool is er (letterlijk) veel ruimte. 
Ruimte om te spelen maar ook om te 
leren, te leven en te groeien! Onze 
school schept ruimte om te exploreren en om 
kinderen hun eigen mogelijkheden te laten 
ontdekken.  
De Ginsteschool is een plek waar we kinderen 
kansen bieden, uitdagen, begeleiden en 
aanmoedigen, om (levenslang) te groeien op 
alle vlakken.   
 
	
	
	
	
	

	
• Doelgericht	werken	naar	een	brede	en	

harmonische	vorming.	
• We	bieden	een	passend,	actief	en	

samenhangend	onderwijsaanbod	aan.	

	
								



	
	

• Gezonde	tussendoortjes	
• Ruim	aanbod	sportactiviteiten	
• Kind-	en	oudercontacten	
• Groeirapport	
• Kwartierlezen	
• Werken	met	hoofd,	hart	en	handen	
• Groenteam	(lln	5de	lj)	
• Zwerfvuilacties	(5de	+	6de	)	
• Deelname	aan	Mooimakers	
• Bedrijfsbezoeken	
• Techniekboxen	i.s.m.	VTI	
• Enthousiast	team	

VORMEN 
Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor 
de vorming van ieder kind. We zetten in op 
betrokkenheid, open communicatie,  
inspraak en professionalisering. Elkaar 
aanvullen, is elkaar versterken.  
 
We hebben kinderen voor ogen die 
uitgroeien tot veerkrachtige jongeren die 
zichzelf kennen, waardevolle keuzes maken, 
en vol zelfvertrouwen in het leven staan. 
Samen met de kinderen reflecteren we zodat 
ze eigenaar worden van hun eigen 
leerproces, ‘leer’-kracht en hun eigen 
ontwikkeling als persoon.  
 
We zijn een bewegingsgezinde, 
creatieve school. Een school die aanzet tot 
een duurzaam engagement voor een 
leefbare wereld.  
 
	

	
• De	school	ontwikkelt	een	doeltreffend	

beleid	met	het	oog	op	de	fysieke	en	
mentale	veiligheid	van	de	leef-,	leer-	en	
werkomgeving.	

• We	evalueren	en	rapporteren	op	een	
brede	en	onderbouwde	wijze	en	sturen	
het	onderwijsleerproces	op	basis	hiervan	
bij.	

	

	
• Schoolvieringen	
• Solidariteitsacties	
• Samenwerking	met	de	parochie	
• Samenwerking	met	Mivalti	–	Tielt	
• Iedereen	welkom!	

SAMEN ANDERS 
We zijn een katholieke school waar alle 
kinderen welkom zijn, elk kind zichzelf  mag 
zi jn en tegelijk leert samenleven met 
anderen. We helpen kinderen omgaan met 
zinvragen in hun eigen leven. Vanuit onze 
eigen inspiratie gaan we in open dialoog de 

	



verrijking aan met verschillende 
godsdiensten, culturen, levensovertuigingen.  
	
	
	
	

• Het	schoolteam	en	de	leerlingen	gaan	
positief	om	met	diversiteit.	

	
																														

	
• Zorg	voor	elkaar,	voor	materialen,	voor	

de	natuur:	slaapklasjesteam,	groenteam,	
zwerfvuilacties	

• Differentiatie	en	zorg	op	maat	
• Groepswerk,	klasdoorbrekende	

activiteiten	
• Huiswerkbegeleiding	

MET ZORG 
In nauwe samenwerking met veel partners 
investeren we doelgericht in de brede 
vorming en de brede zorg van alle kinderen. 
Door te differentiëren krijgt iedereen de 
nodige kansen, in groep of individueel.  
	

	
• We	bieden	begeleiding	op	vlak	van	leren,	

socio-emotionele	ontplooiing	als	fysieke	
welzijn.	

• We	streven	naar	een	passende	
begeleiding	met	het	oog	op	gelijke	
onderwijskansen.	

• Vanuit	de	resultaten	evalueren	we	onze	
werking	en	sturen	bij.	
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