GO! basisschool Voskenslaan
Onze school en haar visie op onderwijs

Verdraagzaam, Open, Samen
SAMEN LEREN SAMEN LEVEN
Onze school staat voor diversiteit1, respect, goede voorbereiding, ontwikkelen van talenten

Diversiteit betekent voor ons variatie in levensbeschouwelijke opvattingen, sociaaleconomische status, seksuele voorkeur, gezondheid, verstandelijke begaafdheid… niet
verschil in huidskleur,
Diversiteit binnen het team en de leerlingen is een verrijking. De school wordt een
weerspiegeling van de maatschappij. Net als in de maatschappij moet er dagelijks gewerkt
worden aan het respectvol leren omgaan met al die verschillen. Verdraagzaamheid en
respect kunnen aangeleerd worden en meegroeien.
Respect en waardering voor het individu, elk individu, is één van onze belangrijke
waarden. Kinderen helpen hun identiteit te ontwikkelen op een dusdanige manier dat zij
zich erkend en gewaardeerd voelen, zorgt ervoor dat ze zelfrespect, zelfvertrouwen en
zelfwaardering krijgen. Drie noodzakelijke voorwaarden om tot ontwikkeling en leren te
komen.
Wij willen een veilig school- en klasklimaat bieden waar kinderen zich beschermd en
gekoesterd voelen; altijd vertrekkend vanuit de vraag: “Wat heeft dit kind nodig om tot
leren te kunnen komen?”2
Door de kinderen die ons zijn toevertrouwd te leren omgaan met diversiteit, kunnen zij
uitgroeien tot mensen met een open, maar kritische blik op de wereld.
De verscheidenheid leidt tot leren van en met elkaar zonder dat verschillen uitvergroot
worden. Onze leerlingen zullen met vallen en opstaan leren functioneren in een
interculturele, superdiverse samenleving. Wij zullen hen tonen hoe ze conflicten via
dialoog, vreedzaam kunnen oplossen.
We brengen niet alleen leerstof aan, we leren onze leerlingen ook om die leerstof te
onthouden en toe te passen. GO! Basisschool Voskenslaan wil onderwijs bieden dat elke
leerling op alle vlakken optimaal voorbereidt op dat voortgezet onderwijs dat het beste bij
hem of haar past. Het is onze taak alle leerlingen te helpen hun talenten te ontdekken en
te ontplooien. We helpen alle kinderen om een verantwoorde keuze te maken naar
vervolgonderwijs toe.
Onze zorgwerking werd zo uitgebouwd dat we door uitgebreide basiszorg, en indien nodig,
verhoogde zorg, het beste uit elke leerling halen. Een kind heeft extra uitdaging nodig of
kan net dat beetje extra uitleg gebruiken… Wij zetten alles in het werk om ieder kind die
ondersteuning te geven die voor hem of haar op dat moment het beste is.
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Diversiteit = verscheidenheid, variatie, afwisseling
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cfr. M-decreet
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