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Visietekst 
 
Onze school is een ontmoetingsplaats waar iedereen zich thuis voelt. In een sfeer van 
WARMTE en GEBORGENHEID geven we de kinderen tijd en ruimte om zichzelf en de wereld 
te ontdekken. Zo begeleiden we hen om uit te groeien tot fijne, jonge mensen die goed in 
hun vel zitten. De Sint-Michielsschool is genoemd naar de heilige Michiel. Met hem 
symboliseren we de gedachte van bescherming. 
 
De begeleiding van de kinderen doen we SAMEN: als team, met de ouders, met de kinderen 
en met andere betrokkenen. Als schoolteam helpen we elkaar om de kinderen te 
ondersteunen in hun groei- en leerproces. We kiezen voor gevarieerde en actieve 
werkvormen zoals samenwerkend leren, differentiatie, klasoverstijgend werken en 
projectwerk. We leren van, met en aan elkaar. Ook de kinderen krijgen de mogelijkheid om 
mee de school vorm te geven.  
 
We zoeken samen met de kinderen naar hun TALENTEN zodat ze kunnen uitgroeien tot 
zelfbewuste jongeren. We zien het als onze opdracht om hen uit te dagen en maximaal te 
ondersteunen in hun groei naar evenwichtige en zelfstandige personen. Tijdens het 
klasgebeuren geven we de kinderen de ruimte om te ontdekken waar ze goed en minder 
goed in zijn. Ze worden gestimuleerd om hun talenten verder te ontwikkelen en aan anderen 
te tonen. 
 
Wij weten dat elk kind uniek is. We denken bewust na over de noden van ieder kind en wat 
de school hierin kan betekenen. Samen streven we naar een optimale en gedifferentieerde 
begeleiding. Hierbij hebben we aandacht voor alle aspecten waarin een kind kan groeien. Bij 
onze GEDEELDE ZORG zijn de ouders en externe hulpverleners onmisbare partners. 
 
We leven de kinderen belangrijke WAARDEN voor zoals respect, verdraagzaamheid, 
solidariteit, vriendschap en zorg dragen voor elkaar én onze leefomgeving. Dit vanuit een 
CHRISTELIJKE ACHTERGROND, maar met een respectvolle, open blik naar andere 
levensovertuigingen. Daarnaast leren we hen het belang en de noodzaak van afspraken en 
regels in onze maatschappij. We streven ernaar onze leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de wereld van vandaag en morgen. 
 
Welkom op de Sint-Michielsschool! 
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