kwalificeren
Berk en beuk… groots in kwalitatief onderwijs.
Vertrekkende vanuit de leefwereld van het kind streven we ernaar om het kind op te voeden tot
een breeddenkende, sociaal vaardige leerling. De centrale ligging van onze school stimuleert
iedereen om zoveel mogelijk buiten de schoolmuren de werkelijkheid te ontdekken en te
exploreren. Mede dankzij een
gevarieerd aanbod aan onderwijsmiddelen en onderwijsdidactiek leren we de leerlingen om de snel
evoluerende wereld met beide handen ‘vast’ te pakken en te ontdekken.

‘Onderwijsmiddelen’ is een zeer ruim begrip en betekent: alle materiële dingen om het
onderwijs mee te ondersteunen.
Handboeken: Wij zijn steeds op zoek naar leerboeken die het best aansluiten bij de
visie van onze school. Dat betekent dat leermethodes waarmee vlot gedifferentieerd kan
worden steeds een streepje voor hebben. Op die manier streven we ernaar om ieder kind
zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden bij zijn eigen leerniveau.
ICT-middelen: Om mee te blijven met de hedendaagse leermiddelen is blijvend
investeren de boodschap.
Alle klassen (kleuter – tot en met 6de leerjaar) zijn voorzien
van internetaansluitingen. In alle lagere klassen vinden we
ActivBoarden. Dit zijn ‘figuurlijke’ ramen op de wereld. Met
één klik illustreert de leerkracht een les met een bijhorend
filmpje vanop internet.
In alle kleuterklassen vinden we
een iPad. In de lagere klassen
kunnen alle leerkrachten de iPadbox (met 12 iPads)
reserveren. Kinderen worden geboren in een wereld waar
technologie niet weg te denken is.
https://www.youtube.com/watch?v=8O2P9pmXBFg
Dat betekent niet dat we alle goede dingen uit het verleden over boord gooien. Wat goed
is, behouden we en vullen we aan met nieuwe waardevolle leermiddelen.
Om mee te blijven met de nieuwste inzichten, organiseert de school per schooljaar
‘Onderwijsdidactiek’ betekent: de manier waarop de leerkracht kennis, vaardigheden en
leerhoudingen of attitudes onderwijst aan leerlingen.
anderhalve dag navorming. In de volksmond gekend als ‘pedagogische studiedag’.
Maar ook tijdens het schooljaar gaan heel wat leerkrachten, tijdens of na de schooluren,
navorming volgen. Wat interessant is, wordt met collega’s gedeeld.
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