Ons opvoedingsproject.
Het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke Scholen van
Vorselaar.
De pijlers van ons opvoedingsproject
We leven in een unieke tijd want de tijd kantelt. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te
voeden.
Iedereen is door deze kentering getekend: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging
–samen- te kiezen voor een nieuwe toekomst.
Een opvoeding op de maat van morgen heeft opvoeders nodig die getuigen van hoop en die
leven vanuit het evangelie.
Daarom zien wij Jezus als de ‘inspirerende pedagoog’ en het ‘fundament’ van ons project.

1. Onze opvoeding is gericht op het leven
Kinderen zijn kleine zinzoekers, gelukzoekers die uitkijken naar mensen die hen de weg
naar het goede leven tonen.
Daarom moeten wij als opvoeders hen de waarden waarin we zelf geloven voorleven.
Onze waarden alleen volstaan niet. We zullen kinderen ook helpen zelf waarden te
ontdekken.
Onze kinderen moeten voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar hun en onze
toekomst nood aan heeft.
2. Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming
Het is een boeiende opdracht in elk kind zoveel mogelijk talenten van het hoofd, het hart
en de handen te ontdekken en te ontwikkelen.
We zetten ons sterk in voor wat onze kinderen moet kennen, kunnen en doen in deze
samenleving.
We willen deze rijke kijk op persoonsvorming creatief aanvullen en zo onze kinderen ook
persoonlijk gelukkig maken.
We hopen eveneens bij kinderen verwondering te wekken voor wat er schuilt achter de
werkelijkheid zodat ze leren aanvoelen welke goedheid alles draagt.
3. Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten
Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom.
We proberen oog te hebben voor wat elk kind in het bijzonder nodig heeft.
We merken dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm
aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ‘armoede’
proberen wij ook aandacht te hebben.

Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor
leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Wij zoeken voortdurend naar vormen van
differentiatie en aangepaste leerhulp en begeleiding , zonder onze sterke jongens en
meisjes te vergeten.
We nodigen ook uit om oog te hebben voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij
en we pakken de uitdaging aan om samen met onze kinderen vanuit het evangelie te
helpen opkomen voor een eerlijke wereld.
4. Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie
Om onze kinderen te helpen groeien, te helpen ontwikkelen, willen wij nabij zijn, niet
enkel fysiek maar ook met warmte en aandacht.
Nabij willen zijn, is opvoeden met hartelijkheid. We willen onze kinderen laten voelen dat
we van harte les geven en dat we een hart hebben voor wat hen raakt en bezig houdt.
Deze tijd vraagt ook om vastberadenheid in de opvoeding. Onze kinderen hebben nood
aan opvoeders die wel eens neen durven zeggen en hen durven te confronteren met hun
grenzen. We verwachten dat onze leerlingen deze ‘neen’ ook leren aanvaarden en
respecteren.
5. Onze opvoeding heeft een zorg voor eigentijdse geloofsopvoeding
We vinden het jammer dat God in deze tijd in sterke mate doodgezwegen wordt, want Hij
toont ons vele richtingswijzer naar geluk.
Daarom willen we in een nieuwe taal de goede boodschap doorvertellen. Het komt er
niet zozeer op aan dat kinderen geloven in een leer, maar leren in geloof. Onze kinderen
leven, zoals wij allemaal overigens, snel en gehaast. Daarom is het goed dat wij in het
drukke schoolleven momenten van rust en inkeer voorzien. Want als we de cultuur van
de stilte herontdekken, maken we grote kans dat we ook de cultuur van het gebed
herontdekken.
6. Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking
Ons opvoedingsproject zal maar lukken als we dit samen in praktijk omzetten. Als
schoolbestuur en schoolteam zullen wij hier hard aan werken. Wij rekenen ook op de
inzet van onze kinderen en hopen ook op uw individuele bereidheid als ouder om mee
school te maken. Gelukkig kunnen we ook rekenen op externe helpers zoals CLB en
krijgen we de steun van de lokale gemeenschap, de parochie en de gemeente.
Opvoeden doen we ijverig alsof alles van ons afhangt, maar in het besef dat Hij
uiteindelijk de wereld ten goede keert.

P.S. Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie.

