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Beginselverklaring neutraliteit 

van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs 

Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie 

beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Deze principes worden vastgelegd in 

een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het schoolreglement en in 

het schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leerme-

thodes) zijn ze richtinggevend. Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en 

ouders stemmen hiermee in en dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeente-

lijk onderwijs mee uit. 

Wettelijk kader 

Open voor iedereen 

Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil 

genieten volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel be-

paalt dat een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle 

leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van 

de ouders en de leerlingen’. 

Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind 

Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechte-

lijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind. 

Democratisch burgerschap versterken 

Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische 

rechtsstaat en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich or-

ganiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan 

voor een democratische samenleving. 

Actief pluralisme 

Verbondenheid stimuleren 

Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, over-

tuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke ver-

schillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leer-

lingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappe-

lijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in 

hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving. 

Diversiteit erkennen en respecteren 

Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leer-

lingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze 

overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender 

en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders 
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en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luis-

teren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere opvattingen. 

Diversiteit als meerwaarde benutten 

Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de 

meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de 

verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van 

inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen levens-

beschouwingen en overtuigingen te stimuleren. 

Lokaal verankerd, open op de wereld en op de toekomst 

Lokale verankering 

Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omge-

ving. Ze gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewo-

ners, (groot-)ouders, socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-

, welzijns-, jeugd- en cultuursector. 

Wereldburgerschap 

Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, 

maar ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internati-

onalisering. 

Duurzaamheid 

Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toe-

komst ecologisch duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtui-

ging in hun aanbod en in hun manier van werken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SCHOOLREGLEMENT  NEVELE SCHOOLJAAR   2019-2020  

 

5 

 

2. Pedagogisch project 
 

Ons pedagogisch project 

 

GOED ONDERWIJS 
___________________________________________________________________________ 

 

Goed onderwijs geven is het eerste doel. Het O.V.S.G.–leerplan is daarbij de leidraad. Dit leerplan 

vormt het minimumprogramma dat wij minimaal willen bereiken in het gemeentelijk onderwijs.  

 

Om dit kwaliteitsvol onderwijs te realiseren gebruiken wij actuele leermethodes. In heel wat klassen 

gebruiken de leerkrachten digitale schoolborden en waar mogelijk ondersteunen we het leerproces 

van de kinderen met ICT-toepassingen. Zo gaan kinderen vanaf het 1e leerjaar regelmatig naar de 

computerklas en kunnen ze individueel hun vaardigheden oefenen. 

 

Vertrekkend vanuit de leefwereld van de kinderen, proberen wij elk kind zo goed mogelijk te onder-

steunen om zijn grenzen te verleggen en zich te ontwikkelen. Elk kind is anders en leert op zijn eigen 

tempo. Differentiatie in het leerproces is dan ook het uitgangspunt om tegemoet te komen aan de 

noden en de mogelijkheden van elk kind. Dit gebeurt in de klas door de klasleerkracht en waar 

wenselijk doen we beroep op  de zorgcoördinator, het CLB of externe hulp van bv. Logopedist. 

 

EEN GOEDE OPVOEDING 
___________________________________________________________________________ 

 

Onze school vindt het belangrijk om kinderen niet enkel kennis bij te brengen, maar ook te werken 

aan sociale vaardigheden. Zo wordt de opvoeding die u thuis aan uw kind geeft, doorgetrokken.  

 

Vanuit het jaarplan sociale vaardigheden werken we met de hele school elke twee maand aan een 

ander aandachtspuntje. 

 

Tijdens het jaar nemen we allerlei initiatieven om de samenwerking en de vriendschap tussen leer-

lingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten te bevorderen. Want door samen te werken 

en te spelen, leren we van elkaar. Samenwerken en respect hebben voor elkaar is een basiswaarde 

op de school. Pesten wordt niet getolereerd. Door een duidelijk anti-pestbeleid worden incidenten 

vanaf het begin aangepakt. 

 

KINDVRIENDELIJK 

____________________________________________________________ 
 

Elk kind moet zich thuis kunnen voelen op school. Dit is belangrijk om het leerproces aan te vatten. 

Spelen, stoeien, lopen en bewegen is voor een opgroeiend kind levensnoodzakelijk. De inrichting 

van de speelplaats en het speelplaatsreglement staan in functie daarvan. Aan de hand van spel-

koffers op maat van de kinderen en door de stimulerende inrichting van de speelplaats zorgen we 

ervoor dat kinderen zich in hun spel kunnen uitleven en spelenderwijs hun grenzen verleggen. 

 

 

EEN OPEN KIJK 

____________________________________________________________ 
 

Binnen het gemeentelijk onderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen opgroeien met ‘een open 

kijk naar de wereld’. Verdraagzaamheid en respect voor ‘anders zijn’ zijn basiswaarden op onze 
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school. Kinderen leren omgaan met culturele diversiteit en leren dat zij deel uitmaken van een gro-

tere sociale omgeving.  

 

De school maakt deel uit van een grotere gemeenschap. Waar het kan neemt de school ook deel 

aan activiteiten binnen deze gemeenschap en dragen we ons steentje bij aan een verdraagzame 

maatschappij. 

 

Specifiek aan het gemeentelijk onderwijs is ook dat u als ouder kan kiezen welke levensbeschouwing 

uw kind krijgt in de lagere school. De school biedt Rooms-Katholieke godsdienst aan, zedenleer, Isla-

mitische godsdienst, Protestantse godsdienst, … 

 

SPORTIEVE SCHOOL 

______________________________________________________________ 
 

De gemeenteschool wil een sport-actieve school zijn, want sport en spel verhoogt het welbevinden 

van de kinderen. Wekelijks zijn er  gym- of zwemlessen. Daarin krijgen kinderen een gevarieerd aan-

bod. Maar ook de pro-sport ingesteldheid van het onderwijzend personeel ondersteunt die sportieve 

geest. Regelmatig neemt de school deel aan naschoolse sportactiviteiten zoals de schoolcross en 

de activiteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport. Ook de inrichting van de speelplaats en de 

spelkoffers stimuleren de kinderen om tijdens de pauzes te bewegen. Zo kunnen kinderen ervaren 

dat sport tof is!   

 

GEZONDE, MILIEUVRIENDELIJKE  EN  VEILIGE SCHOOL 

____________________________________________________________ 
 

Een gezonde geest, in een gezond lichaam. De school wil kinderen niet alleen aanzetten tot bewe-

gen, maar wil ook dat kinderen gezond eten. Door het aanbieden van gevarieerde maaltijden en 

het stimuleren van het eten van fruit, het drinken van water, … leren kinderen dat gezonde voeding 

belangrijk en lekker is. 

 

We leren kinderen milieubewust omgaan met afval en bewust om te gaan met water, energie… 

 

Ook verkeersveiligheid verliezen we niet uit het oog. Naast de lessen verkeersopvoeding, waken we 

er ook over dat kinderen leren wat het belang is van zichtbaarheid in het verkeer (bv. fluovestjes, 

fietshelm, ..), hoe ze veilig op straat kunnen gaan en zorgen de leerkrachten ervoor dat ze veilig 

begeleid worden van en naar school, naar activiteiten, … Elke leerkracht krijgt daarvoor een speci-

ale opleiding tot gemachtigd opzichter. 

 

 

GELIJKE KANSEN 

____________________________________________________________ 
 

Onze school wil elk kind gelijke kansen geven, ongeacht zijn sociale afkomst. De school treedt com-

penserend op voor kansarme kinderen door bewust te proberen de gevolgen van sociale ongelijk-

heid om te buigen.  

 

 

Kinderen genieten in de basisschool van kosteloos onderwijs voor het leermateriaal. Voor bepaalde 

leeruitstappen wordt een bijdrage van ouders gevraagd, maar die zal nooit hoger zijn dan de maxi-

mumfactuur. 

 

Voor heel wat activiteiten wordt de school ondersteund door financiële bijdragen van het ouderco-

mité of de gemeente (bv. zwemmen). 
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OUDERS ALS PARTNER 

____________________________________________________________ 
 

Als ouder bent u een betrokken partij met een eigen plaats in het schoolgebeuren. Communicatie 

tussen ouders en de school is belangrijk om de wederzijdse bevindingen  en verwachtingen te kun-

nen aftoetsen en uw kind te begeleiden. 

 

De school organiseert jaarlijks één gezamenlijke infoavond en minimum twee individuele oudercon-

tacten. Maar de leerkrachten en de directie staan elke dag klaar om samen met u, uw bezorgdhe-

den en vragen rond uw kind te bespreken.  

Via de website en brieven bij specifieke activiteiten (via Gimme), houden we u op de hoogte van 

het reilen en zeilen op de school. 

 

Via het oudercomité en de schoolraad zijn ouders vertegenwoordigd binnen het schoolgebeuren. 

 

Het oudercomité ondersteunt door de organisatie van heel veel activiteiten de school. Bovendien 

zorgt ze ook voor ontmoetingsmomenten tussen de ouders onderling en de ouders en de leerkrach-

ten.   

 

Via de schoolraad hebben ouders medezeggenschap in het beleid en de organisatie van het 

schoolgebeuren. 

 

Daarnaast helpen (groot)ouders ook mee tijdens verschillende leermomenten (bv. niveaulezen, hoe-

kenwerk, …). 

 

GEZINSVRIENDELIJK 

_____________________________________________________________ 
 

De school tracht de ouders maximaal te ondersteunen. Zo biedt de school ’s middags opvang aan, 

is er de mogelijkheid om warme maaltijden te krijgen, trachten we geldelijke zaken steeds te regelen 

via de schoolrekening en tracht de school u steeds zo goed mogelijk te informeren.  

 

Voor en na school is er aansluitende opvang, georganiseerd door de gemeente. Ook daar wordt 

ervoor gezorgd dat elk kind zichzelf kan zijn en kan groeien. 

 

EEN HECHT TEAM 

____________________________________________________________ 
 

Eigen aan dergelijk opvoedingsproject is dat we dit enkel kunnen realiseren doordat directie en leer-

krachten samen één team vormen. Door de geestdrift en de inzet van alle personeelsleden geven  

we kinderen alle kansen.  Activiteiten zoals het schoolfeest, eetfestijn, … zijn daarvan mooie voor-

beelden. 

 

Kortom elke schakel binnen onze school is nodig. Want enkel door de samenwerking van directie, 

leerkrachten, leerlingen én ouders kunnen we samen school maken en kunnen we elk kind zichzelf 

laten zijn.  

 

Onze visie: 

 

We willen goed onderwijs bieden. Dit doen we door: 

 

o dagelijks ons beste beentje voor te zetten 
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o de kinderen ‘zorg’ te bieden 

 

o transparant te communiceren met de ouders en kinderen 

 

o werken aan het welbevinden van de kinderen 

 

o te zorgen voor een leuke schoolomgeving 

 

Dit alles is niet mogelijk zonder een goede teamspirit! 
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Goed onderwijs leveren door 5 pijlers 

COMMUNICATIE: GOEDE EN OPEN COMMUNICATIE, DAT IS EEN PRESTATIE! 
___________________________________________________________________________ 

 

o Goed opvoeden doe je samen met ouders en het schoolteam. Zo willen wij de kinderen 

waarden en normen meegeven die ze nodig hebben in het dagelijks leven. 

 

o Als school streven we naar een open en eerlijke communicatie met ouders waarbij het kind 

centraal staat. Dit kan tijdens de formele oudercontacten, maar ook voor/na schooltijd. 

 

 

 

TEAMSPIRIT: EEN HECHT TEAM, DAT IS SUBLIEM! 
___________________________________________________________________________ 

 

o Elk teamlid draagt zijn steentje bij. Op die manier streven we naar eenzelfde visie en vormen 

we een sterk team. Zo zijn we ook een school die leeft, zichzelf in vraag stelt en veranderingen 

durft aangaan: een school met vaart! 

 

o We zijn er voor elkaar en zoeken samen naar oplossingen. Collegialiteit staat voorop en we 

kunnen op elkaar rekenen. Daardoor zijn we een warme hartelijke school. 

 

o Als team hebben we een luisterend oor voor iedereen. Zo streven we naar een open com-

municatie. 

 

 

 

WELBEVINDEN: ZIT IEDEREEN GOED IN ZIJN VEL? WANT ZO MOET HET WEL! 

____________________________________________________________ 
 

o Kindvriendelijk 

 

o Op de eerste plaats staat het welbevinden van onze kinderen, zij kunnen maar goed 

functioneren als ze zich goed en veilig voelen. 

 

o We zoeken naar verschillende werkvormen om de betrokkenheid te verhogen. 

 

o We trachten een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zichzelf kunnen zijn. 

 

o We geven de kinderen het gevoel dat ze steeds op een luisterende leerkracht kunnen 

terugvallen. Onze klasdeuren staan open. 

 

o We geven de leerlingen inspraak en laten de bovenbouw een spreekbuis zijn door 

een verkozen leerlingenraad. 

 

o Een open kijk 

 

o Bij ons is iedereen welkom, anders zijn is een rijkdom voor onze school. 

 

o Sociale vaardigheden, wederzijds respect, beleefdheid vinden we even belangrijk als 

kennisoverdracht. 
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o Gezinsvriendelijk 

 

o Op onze school kom je thuis, we vormen samen één groot warm huis. 

 

o We creëren een samenhorigheidsgevoel door klasdoorbrekende activiteiten aan te 

bieden. 

 

o We zorgen voor leuke activiteiten waar het volledige gezin welkom is. 

 

 

ZORG: IEDEREEN KRIJGT ZORG OP MAAT, DAT IS WAAR HET ONS OM GAAT! 

____________________________________________________________ 
 

o Gelijke kansen 

 

o Elke leerling is voor ons belangrijk, zo proberen we zorg op maat te bieden. 

 

o Aan de hand van verschillende projecten, dagen we onze leerlingen uit om hun talenten te 

gebruiken. 

 

o Dat onze leerlingen graag naar school komen is onze eerste prioriteit. 

 

o Door een positieve omgang willen we de vertrouwensband tussen de leerling en leerkracht 

nog versterken. 

 

 

SCHOOLOMGEVING: GEZOND, MILIEUVRIENDELIJK, VEILIG EN EEN SPORTAANBOD, DAT            

                                       ZORGT VOOR GROOT GENOT! 

______________________________________________________________ 
 

o Gezonde, milieuvriendelijke en veilige school 

 

o Hier op school drinken we water en eten we gezond. Dit doen we door het aanbieden van 

gevarieerde maatlijden en het stimuleren van het eten van fruit. 

 

o We leren de kinderen bewust omgaan met afval, water, energie, … 

 

o Veiligheid primeert, in en rondom de school. 

 

o Laat de auto thuis, kom met de fiets of te voet, dat komt ons allen te goed. 

 

o Wij stimuleren sport op school a.d.h.v. verschillende activiteiten: SVS, sportsnack, loopcross, 

sportdag. 

 

o Kinderen ervaren dat sport tof is! 

 


