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In wat volgt schetsen we de grote lijnen van ons eigen 
opvoedingsproject, onze identiteit. Dit project drukt uit wie we zijn  

als school en waar we de komende jaren aan willen werken. Het is de 
weg die we samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie 

willen gaan. 



 
 

Sint-Michiel Winterslag behoort tot het lasalliaanse scholennetwerk. Deze scholen bouwen 
voort op de onderwijs- en opvoedingsvisie van de Broeders van de christelijke scholen en hun 
stichter Jean-Baptiste De La Salle. 

Een katholieke school zijn betekent voor ons dat we openheid creëren voor een religieuze 
levensvisie. Dit komt vooral tot uiting in het besef van gedragen in het leven te mogen staan, 
van te mogen zijn zoals je bent. Deze overtuiging doet ons ten diepste geloven dat elk kind, 
wie het ook is, de moeite waard is om iedere dag opnieuw weer te begeleiden in zijn groei. 

Het betekent dat we ruimte en tijd maken voor vieringen. We vinden het belangrijk  om te 
bidden, te danken en te vieren met alle kinderen. We verwachten dat iedereen hierbij 
aanwezig is. Het betekent echter dat deze vieringen aansluiten bij de verschillende 
achtergrond van de kinderen met respect voor de geloofsovertuiging waarin ze opgroeien. 

Katholieke school zijn betekent dat we een aantal waarden hoog willen houden: zo worden 
kinderen aangezet tot respectvol omgaan met elkaar (jong of oud, man of vrouw, sterk of 
zwak…). We willen een school zijn waar kinderen zich kunnen verwonderen over de 
werkelijkheid. 
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 Persoonsgericht kwaliteitsvol onderwijs 

We zoeken naar een onderwijsleerproces dat gericht is op de totale persoon. We kiezen 
daarom voor een brede vorming. 

We hechten belang aan kennis en inzicht, maar ook aan muzische, sociale, morele en 
emotionele ontwikkeling. 

We maken er een punt van om ons aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen. Daarom willen we kinderen goed opvolgen via 
observatie en een leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we differentiëren en een begeleiding 
voorzien om kinderen maximale groeikansen te bieden. 

Een brede opvoeding betekent voor ons ook dat we oog hebben voor afspraken, regels en 
waarden die kinderen helpen uitgroeien tot veelzijdige en fijne mensen. Daarom hanteren we 
een stijl en een toon van vriendelijkheid, maar ook van duidelijke grenzen stellen.  

Dat is  wat wij verstaan onder persoonsgericht kwaliteitsvol onderwijs. 
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Niet iedereen is even creatief of knap voor taal of rekenen, even sportief, …  Dat weten we en 
daar proberen we ons onderwijs op af te stemmen. Ons onderwijs wordt dan ook gedragen 
door een goed uitgebouwd zorgbeleid. In overleg met de zorgleerkracht zoeken we om elk 
kind (zowel de sterke als de mindere sterke leerlingen) maximale groeikansen te bieden. 
Naargelang de zorgvraag van kinderen zullen we dus ook differentiëren en zorgbegeleiding 
inzetten. 

Kinderen uitdagen en kansen geven, dat betekent voor ons dat we kinderen motiveren en 
stimuleren, opdat ze succeservaringen kunnen opdoen. We zoeken voor kinderen telkens 
naar die nieuwe uitdaging in hun ontwikkeling. 

We willen de zelfactiviteit van kinderen stimuleren. Daarom leren we kinderen planmatig 
werken. We reiken daartoe een goede structuur  aan met werkvormen die gericht zijn op 
zelfstandig werk. 
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 Open kijk 

Met een open kijk bedoelen we dat we aandacht hebben voor ALLE leerlingen, ook voor 
diegenen die extra zorg nodig hebben. Dit ervaren we niet als een last, maar als een 
uitdaging. Om dit te verwezenlijken, investeren we als team in permanente vorming. Zo 
kunnen we nieuwe onderwijskundige inzichten en didactische vaardigheden inzetten in de 
begeleiding van kinderen. 

Een open kijk betekent in onze school ook openheid en oprechte waardering voor de 
verschillende culturen en godsdiensten, zonder onze eigenheid te verloochenen. 
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 Overleg en communicatie 

Een goede relatie en een heldere communicatie met ouders lijkt ons belangrijk met het oog 
op de groei van de kinderen. Het is niet alleen aangewezen om over de vorderingen van de 
kinderen te informeren; maar ook belangrijk om een genuanceerd zicht te krijgen op de 
sociale achtergrond van kinderen. 

Bovenal is het noodzakelijk om met ouders in gesprek te gaan over hoe wij onderwijs willen 
geven in St.- Michiel. Welke afspraken daarom belangrijk zijn. Wat we van ouders verwachten 
(vb. rond taalvaardigheid) en welke gedeelde verantwoordelijkheden we dragen. 

We geloven dat regelmatig contact, herhaald overleg en een echte participatie de 
ouderbetrokkenheid kan doen toenemen. Dan weten ouders wat er op school gebeurt en 
waarom dat gebeurt. 
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Er zitten geen nummers voor jou in de klas … 
wel kinderen … 

Leer ze individueel kennen … 
De liefde voor hen 

en de omgang met hen dragen ertoe bij … 
De liefde is misschien wel blind voor tekorten, 
maar zeker niet voor de goede eigenschappen, 

en juist met sterke eigenschappen 
kunnen de leerlingen hun leven opbouwen. 
Bouw voort op hun goede eigenschappen … 

Daarvoor moet je ze kennen … 
Zet geen jongeren op een zijspoor 

omdat ze tekorten hebben … 
Ontdek in hen waartoe ze in staat zijn … 

 
 

Jean-Baptiste De La Salle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoollied 
 

 
 

 
Hé, hé, kom erbij 

Sint-Michiel, ja dat zijn wij 
Hé, hé, kom doe mee, 
dan is iedereen tevree. 

 
 

Alle kleuren op een rij, 
Iedereen die hoort erbij! 

Wij willen hier graag samenzijn, 
Dat is toch wel reuzefijn!! 

 
 

Leren leren is plezant, 
Niemand staat hier aan de kant. 

Samenwerken is toch fijn 
Daarvoor moet je bij ons zijn 
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