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Dekt de vlag de lading? 
SAMEN WERKEN AAN PROFILERING VAN IDENTITEIT EN OPVOEDINGSPROJECT VAN EN 
VOOR ONZE SCHOOL  
 

VBS ’t Klavertje - Koersel 
 
i.s.m. Pedagogische Begeleiding Regio Hasselt, Inspectie-Begeleiding RKG bisdom 
Hasselt en Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Dienst Identiteit en kwaliteit 
  

 

Het PORTRET van onze school 
       

 
130 jaar geleden richtten de zusters van Liefde hier in Koersel een meisjesschool op. In het 
dorp was ook een jongensschool. Dat is nu het gemeentelijk onderwijs geworden. 
In 1972 kwamen de eerste jongens naar onze school. Wij groeiden van een meisjesschool 
naar een gemengde, multiculturele school.  
Door het aanmeldingsbeleid van het lokale 
overlegplatform van de gemeente Beringen, 
schrijven de kinderen zich centraal in via de 
computer en worden dan verdeeld over de 
verschillende scholen van onze gemeente.  
Ons publiek is heel divers: kinderen uit verschillende sociale 
klassen, uit verschillende culturen.  
 
Wij liggen in het centrum van het dorp, naast de kerk. Maar door moderne dorpsbouw, 
liggen wij een beetje verstopt  achter appartementsblokken. Je vindt ons terug naast het 
‘Quanonne’, het vroegere klooster van de zusters.  Onze ‘klooster’-wortels zijn te zien in 
het belang dat wij hechten aan normen en waarden. Wij noemen onszelf nog graag een 
katholieke school die kwaliteit wil blijven bieden.  Je vindt onze oudere wortels ook terug 
in de gebouwen. Wij hebben een mix van oudere en jongere gebouwen, maar allemaal 
goed uitgerust.  
 
10 jaar geleden veranderden we onze naam: de gesubsidieerde vrije basisschool Koersel 
werd ’t Klavertje. In het klavertje stonden de drie blaadjes voor de 3 locaties ’t 
Fonteintje, Steenoven en het Centrum. In 2014 ging het Fonteintje dicht. Steenoven zowel 
als het centrum kennen sindsdien een sterke aangroei. Het 4de blaadje verwees naar wat 
voor ons waardevol is.   
 
Wij hebben een gemengd team: enkele mannen en een 30-tal vrouwen, ouderen en 
jongeren. Het personeelsbeleid van de scholengemeenschap, dat aan jonge leerkrachten 
vraagt om van elke school te  proeven, zorgt voor een constante wisseling van jonge 
mensen. De vele parallelklassen maken dat we veel en goed samenwerken. Dit teamwerk 
maakt ons sterk. Ons team is positief ingesteld en enthousiast. Het is fijn om hier te 
werken. 
 
Wij werken samen met de scholen in onze scholengemeenschap en met de secundaire 
scholen: St.- Franciscus College en het Spectrum.  
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Wij zijn verbonden met de parochie, de kerk en de pastoor door onze schoolvieringen en 
de eerste communie.  
Wij maken reclame voor de  Chiro. Wij gebruiken soms de parochiezaal. We doen mee met 
de sportactiviteiten van de gemeente. Voor de verkeerslessen wordt de politie 
ingeschakeld of gaan we met klassen naar het verkeerspark.  
We doen mee met schoolsport Vlaanderen.(SVS) 
Er wordt samengewerkt met heel wat externen: het CLB, logopedisten, ondersteuners en 
de opvoedingswinkel.  
Wij hebben een goed functionerend oudercomité. Wij staan open voor suggesties van 
ouders. Wij kunnen beroep doen op ouders en  grootouders voor bv. kleuteractiviteiten, 
het mee begeleiden van fietstochten, het vervoer van kinderen, …. 
We hebben ook een leerlingenraad. 
 
Wij zijn fier op onze school, op ons team, op onze kinderen.  
Met onze kinderen kunnen wij overal komen! 
Wij zijn een school die je kind laat groeien! 
 
 
Ons schoolproject waaraan we samen blijven werken, willen wij graag met je delen! 
 
 
 

Ieder kind popelt om naar school te komen 
Als leren een plezier wordt - meer dan schools leren - met de juiste ondersteuning 

 

Een open, vlotte communicatie zorgt voor vertrouwen en respect 
Binnen het team en met ouders 

 

Leerkrachten komen met plezier naar school 
Samen werken, samenwerken, tijd voor reflectie en overleg 

 

We zijn verbonden met het katholiek onderwijs 
Katholieke waarden en normen worden meegegeven, ongeacht geloof 
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Ieder kind popelt om naar school te komen. 

Als leren een plezier wordt - meer dan schools leren - met de juiste ondersteuning 
 

 
Elk kind popelt om naar school te komen als het positieve aangemoedigd wordt; evenveel 
kansen krijgt als anderen; het hart even belangrijk is als het hoofd; het zich geliefd en 
aanvaard weet met al zijn talenten… SAMEN! 
 
Wij willen een school zijn waar leerlingen zich geborgen weten. Een warm nest waar ze 
zich thuis voelen en zichzelf mogen zijn. Wat verstaan we daaronder en hoe werken we 
daaraan? 
 
Structuur bieden 
 
Onthaalrituelen, een daglijn, klasafspraken, enz. structureren de dag, bieden veiligheid en 
houvast aan kinderen. Leerlingen weten wat er van hen 
verwacht wordt. In de rituelen, in de afspraken geven wij 
gestalte aan wat we belangrijk vinden. Zij weerspiegelen 
onze normen en waarden. Als team bespreken wij de 
gemaakte afspraken regelmatig om na te gaan of we er 
nog achter kunnen staan, of dat ze aangepast dienen te 

worden.  

 
‘In de huidige maatschappij zijn waarden en normen 
van vroeger nog even belangrijk en deze geven we 
door aan de kinderen van nu.’ 
 
Iedereen heeft nood aan structuur, het heeft een 
positieve invloed op veel kinderen. Wij kijken op een 
positieve manier naar afspraken: ze geven weer wat verwacht 
wordt zodat we ongewenst gedrag kunnen voorkomen. We werken heel 
bekrachtigend en vanuit een positief uitgangspunt.  
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‘Mensen hebben voorbeelden nodig, grote en kleine voorbeelden, mensen met wie ze zich 
kunnen verbinden, aan wie ze zich kunnen optrekken. Mensen proberen te zijn zoals 
mensen naar wie ze opkijken. Kinderen hebben een houvast nodig, ze moeten zich veilig 
voelen. Als een kind zich veilig voelt, komt de rest vanzelf.’ 
 
Een sfeer van geborgenheid en warmte 
Om zich te kunnen ontwikkelen moet een kind zich goed voelen. Wij vinden het belangrijk 
dat een kind zijn emoties kan tonen, dat het getroost of geknuffeld wordt als het nodig is. 
Wij maken tijd om op verhaal te komen, om te observeren ook wat leerlingen nodig 
hebben. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een luisterend oor te bieden zodat 
iedereen zich thuis voelt in de klas. Wij werken aan een goede klassfeer. We hechten veel 
belang aan een goede communicatie. We besteden veel aandacht aan het onthaalmoment 
en investeren in klasgesprekken. Na elk rapport hebben we een oudercontact en geven we 
feedback aan de kinderen.  Dit vinden we belangrijk, we willen ieder kind een pluim geven 
zodat ze verder kunnen groeien. 

Wie een kind opneemt in mijn naam, neemt Mij op. Mc 9, 3 

 

‘Als een ander iets klein voor je doet, blijft je dat altijd bij en heeft 
dat een grote betekenis. Dit kan zowel bij kinderen als bij 
volwassenen. Een complimentje geven doet altijd goed bij 
iedereen. 
Kleine dingen kunnen soms heel belangrijk zijn en mogen niet 
vergeten worden. Uit iets positiefs komt altijd iets positief.’ 
 
Wij kiezen voor een positieve benadering: een schouderklopje, 
een complimentje, een dikke duim verrichten soms wonderen 
bij kinderen.  
Welbevinden is de basis voor een veilig gevoel bij elk kind. En 
dit is dan weer een basisvoorwaarde om tot leren te komen. 

 
Motiveren en uitdagen 
Door in te zetten op geborgenheid en veiligheid, op het welbevinden van kinderen, 
willen wij kinderen stimuleren om creatief te denken en te werken. Het is belangrijk dat 
kinderen zich niet geremd voelen om vrijuit te vertellen. De verschillen die dan naar boven 
komen, worden aangehaald en meegenomen in het leerproces. De betrokkenheid van 
kinderen wordt gestimuleerd door rekening te houden met de diversiteit en de achtergrond 
van kinderen. Een rijke leeromgeving, uitdagende opdrachten, verdiepende taakjes, 
prikkelen de leergierigheid van leerlingen en motiveren hen om hun grenzen te verleggen. 
Het werken met een 3-sporenbeleid wil kinderen zelfstandiger maken. Sterke leerlingen 
helpen andere leerlingen als ze klaar zijn. Elk kind krijgt een verantwoordelijkheid bv. 
taakjes in de klas. Zo willen we kinderen helpen groeien in zelfstandigheid. We leren 
kinderen technieken aan om op een positieve manier voor zichzelf op te komen en 
rekening te houden met anderen, opdat zij later sterk in de maatschappij kunnen staan. 
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‘Ieder kind is anders en leert op een andere manier. De aanpak kan/moet dan ook voor 
ieder kind anders zijn. Voor ieder kind respect hebben. Zich geliefd en aanvaard voelen is 
belangrijk om te groeien.’ 
 
Differentiatie en ondersteuning 
Wij geloven in elk kind. Bij elk kind willen we de mogelijkheden die het in zich heeft naar 
boven halen. Waar nodig bieden we ondersteuning of uitdaging op maat aan zodat 
leerlingen vanuit een positief gevoel verder kunnen ontwikkelen.  
Doelgerichte differentiatie nodigt uit om tegemoet te komen aan de noden en behoeften 
van elk kind. Kinderen krijgen een stevige basis mee zodat ze zich ontplooien tot een 
volwaardig lid van de maatschappij. Zij worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken en 
verder te ontplooien zodat ze uitgroeien tot 
unieke persoonlijkheden. 

 
‘Niet iedereen doet alles even goed of 
hetzelfde. 
In elk aspect kan iedereen goed zijn, zonder 
alles even goed te doen. 
We zijn altijd aan het leren, ontdekken en 
staan met een open houding naar (in) de 
wereld. Kinderen leren omgaan met 
teleurstellingen en met beperkingen.’ 
 
 

Zo spreekt de Heer: ‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van 

een pottenbakker’. Jeremia 18, 6b 

Wij vormen mensen met doorzettingsvermogen. Wij gaan met de leerlingen op zoek naar 
hun talenten om ze te ontplooien en in te zetten waar nodig. Wij leren onze leerlingen hun 
beperkingen aanvaarden en ermee om te gaan. In het bereiken van persoonlijke doelen is 
het belangrijk om niet op te geven, om telkens opnieuw te kunnen beginnen.  Leren vallen 
en opstaan.  

 

Iedereen maakt fouten, faalt soms… fouten maken is menselijk en noodzakelijk om 
levenservaring op te doen… Ook in het klasgebeuren moeten leerlingen kunnen falen en 
leren uit hun fouten. 
 
Fouten maken mag, wij leren leerlingen dat ze maar kunnen groeien en ontwikkelen door 
vallen en opstaan. Ook in de omgang met anderen, mag je ervaren dat je opnieuw mag 
beginnen.  

 
Hierdoor ontdekken leerlingen wie ze zelf zijn. Niet enkel op cognitief vlak ook socio-
emotioneel en psychomotorisch. Door positieve feedback, door verschillende uitdagende 
activiteiten bv. in de turnles, in het kersttoneel, in moeilijkere taken, leren kinderen 
vertrouwen en zelfzekerheid ontwikkelen.  
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‘Door elke ervaring/gebeurtenis in je leven ga je een eigen mening krijgen over jezelf en 
anderen. Je gaat jezelf anders opstellen t.o.v. leerlingen en collega’s. 
Je hebt ‘de anderen’ nodig om je eigen weg te vinden en telkens verder te gaan.‘ 
 
Leren is ook leren genieten, leren dankbaar zijn. Genieten van kleine dingen, genieten van 
het leven als voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Dankbaar om de zovele dingen. 
Dankbaar voor het leven, voor elkaar. Dankbaar in de omgang met elkaar, met 
leerkrachten, met ouders.  
 
Op school leren we kinderen ook een eigen mening vormen. 
Elk kind mag ervaren dat het een eigen persoonlijkheid heeft 
die even waardevol is als een ander. Het vraagt kracht om je 
niet te laten beïnvloeden door de wereld, de maatschappij, de 
reclame. In kringgesprekken leren kinderen hun eigen mening 
vormen en uitdrukken. 
 
We leren kinderen communiceren met elkaar, de 
wisselwerking van luisteren en spreken. Kunnen uitdrukken 
wat in je leeft, je gevoelens kunnen uiten, verwoorden wat je 
denkt, voelt en wilt of niet wilt.  
 
Zo leren kinderen functioneren in groep. We hebben anderen 
nodig. We leven niet alleen, we leven samen, met al onze 
verschillen.  
 
We leren kinderen geloven in eigen leer-kracht. Omdat elk 
kind uniek is, kunnen ze hun eigen talenten ontdekken en hun 
talenten tonen aan anderen. Kinderen leren hun grenzen 
kennen, ze ontdekken hun beperkingen. Als school willen we 
kinderen aanmoedigen om hun grenzen te verleggen. We leren 
hen reflecteren om de nodige veerkracht op te bouwen om 
door te zetten. We oefenen om de eigen mening op creatieve 
en expressieve manier te uiten. Stapsgewijs leren ze op eigen 
benen staan. In verschillende taken en opdrachten oefenen 
leerlingen hun zelfredzaamheid.  
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Een open, vlotte communicatie zorgt voor vertrouwen en respect 

Binnen het team en met ouders 
 

 
Binnen het team  
 
Communicatiekanalen optimaal gebruiken, in warme verbondenheid 
 
Ons team is groot, mensen zijn verspreid over verschillende vestigingen. Daarom is een 
open en vlotte communicatie voor ons een belangrijke uitdaging. We willen de 
verschillende communicatiekanalen zo goed mogelijk gebruiken zodat iedereen de nodige 
info op tijd krijgt en op de hoogte is; bijvoorbeeld via de wekelijkse overlegmomenten, 
personeelsvergaderingen met een vragenrondje op het einde, infoborden op beide 
plaatsen, mailverkeer…  Allemaal formele wegen waarop we onze communicatie zo open 
en zo direct mogelijk maken.  
Afspraken willen we zo transparant maken dat het eenduidige regels worden voor de 
leerlingen, die rust en veiligheid geven en welzijn verhogend werken. 
 
Daarnaast zijn ook de informele momenten van heel groot belang. Open en vlotte 
communicatie vraagt van elkeen inspanningen om tijd te maken om met elkaar te praten, 
om de vragen en zorgen op de juiste plaats voor te leggen in een open houding van 
luisteren en respect hebben voor ieders mening, ieders stijl. Het vraagt een zich beluisterd 
weten in de kleine en grote zorgen. Het vraagt om een zorgzame en correcte opvolging van 
zaken.  
Wij vinden het belangrijk als team omdat we ons heel sterk verbonden weten met onze 
school. We willen elkaar dragen en ook gedragen worden. Wij willen ons gezien voelen, we 
willen samen school maken.  
 
Samen zoeken naar de beste zorg op maat van elk kind. 
 
Elke leerkracht is een zorgleerkracht. We willen blijven investeren in het samen zoeken 
met verschillende partners (directeur, zorgcoördinator, externe ondersteuners, 



8 

 

Eigen Opvoedingsproject maart 2018 ’t Klavertje - Koersel 

leerkrachten, CLB, ouders,…)  naar mogelijkheden en kansen voor de beste ondersteuning 
van elk kind.  
Het vraagt tijd en inzet van elke leerkracht om de zorgvragen op papier in te vullen, de 
zorgtrechter aan te vullen en door te geven naar de volgende leerkracht. 
We willen tijd maken om grote maar ook kleine zorgvragen van alle leerlingen regelmatig 
samen te delen en te bespreken, bv. tijdens klasbesprekingen, zorgoverleg, MDO, … 
Ook tijdens informele momenten of korte gesprekjes met collega’s, met de kinderen zelf 
of met ouders aan de poort of in de klas worden kleine en grotere zorgen rond leerlingen 
gedeeld.  

 

Jezus zegt: Ik sta voor de deur en klop aan.  

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,  

zal Ik binnenkomen. Apocalyps 3, 20 

 
 
Met de ouders 
 
Ook naar ouders streven wij naar vlotte en eenduidige communicatie. Wij vinden het 
belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het klasgebeuren. Via agenda, heen- en 
weerschriftje, oudercontact, brieven, mail… sinds kort ook via facebook. 
In de communicatie willen we dat ouders en school een correct beeld krijgen van het kind. 
Het kind staat hierin centraal. Een aantal voor ons belangrijke attitudes binnen eerlijke en 
directe communicatie zijn: luisteren naar elkaar met wederzijds respect, openstaan voor 
opmerkingen of vragen op een tactvolle, vriendelijke manier. 
 

 
Leerkrachten komen met plezier naar school 

Samenwerken, samen werken, voldoende tijd voor reflectie en overleg 
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Samen-(werken)… doet ons met plezier naar school komen.  

 
Wij zijn een heel betrokken en dynamisch team. Iedereen wil meedoen. Elke leerkracht wil 
zijn talent inzetten om samen school te maken, elkeen vanuit zijn eigenheid en zijn 
tempo. Wij vinden het belangrijk hierin te blijven investeren en erin te groeien, in welke 
rol we ook staan. Elkaar en elkaars mening blijven respecteren, omgaan met de verschillen 
is daarbij een belangrijke attitude. 
Het is een uitdaging om op dezelfde lijn te zitten en toch je eigen ding te kunnen doen. 
 
Tijd en ruimte voor reflectie en overleg… doet ons met plezier naar school komen.  
 
Door af en toe tijd te nemen voor reflectie en overleg willen we keuzes leren maken in de 
zovele uitdagingen die op ons af komen. Zelf hebben wij vaak frisse ideeën en vanuit de 
buitenwereld nemen wij ook nieuwe uitdagingen op. 
We moeten samen voor de spiegel durven gaan staan en benoemen wat goed gaat, wat 
bijgestuurd kan worden, wat nu wel of niet belangrijk is. Wat willen we behouden? Wat is 
haalbaar? Wat is essentieel?  
We willen onszelf en de kinderen tijd gunnen om haalbare doelen te stellen en de nodige 
rust in te bouwen. Tijd waarin het essentiële naar boven kan komen, tijd om samen te 
communiceren, te kiezen waar we wel of niet op 
inzetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Samen)-werken… doet ons met plezier naar school komen.  
 
Door van elkaar te leren, houden we onze job uitdagend. We willen openstaan voor 
elkaar, voor feedback van elkaar. Dat maakt ons tot betere leerkrachten. Ook letterlijk 
zetten we soms de deuren open tussen de klaslokalen. We willen leren van elkaar.  
Samen werken is genieten van elkaars talenten.  
We vinden het fijn en belangrijk om succesverhalen van onze kinderen met iedereen te 
delen: met elkaar, de ouders, mensen buiten de school. We zijn er fier op! 

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken 

om de anderen daarmee te helpen. Eerste brief van Petrus 4, 10-11 
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We zijn verbonden met het katholiek onderwijs 

Katholieke waarden en normen worden meegegeven, ongeacht geloof 
 

 
Ons opvoedingsproject heeft wortels in een christelijke onderwijstraditie. 
Op een eigentijdse manier willen wij vorm geven aan een ‘katholieke school’. 
 
We willen tijd en ruimte blijven maken om met elkaar in een religieuze sfeer te vieren 
zoals bij het begin en de afsluiting van het schooljaar, tijdens de Advent, Kerstmis, bij de 
boeteviering vanaf het 3e leerjaar, Pasen. Sommige vieringen vinden plaats in de kerk, 
anderen gaan op school door. 
We staan erop dat alle kinderen erbij zijn tijdens de vieringen.  Ze maken ook op deze 
manier kennis met ons geloof. Iedereen viert mee. We verplichten andersgelovige kinderen 
niet om de christelijke rituelen mee te doen maar willen wel dat kinderen respectvol 
aanwezig zijn.  
Samen met ouders en de leerkrachten van het eerste leerjaar wordt de eerste communie 
voorbereid.  Ook daardoor is er een band met de plaatselijke parochiegemeenschap. 
 
We vieren mee met de christelijke feesten en tijden bv. sobere maaltijd tijdens de 
vasten, actie welzijnszorg tijdens de advent, kerstliedjes zingen in het bejaardencentrum, 
… 
 
Er is ruimte en tijd om met de kinderen te bidden en te danken.   
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Alle kinderen volgen de katholieke godsdienstles waarbij ook inbreng en aandacht is voor 
andersgelovigen. Iedereen doet alle toetsen mee als het gaat over de kennisaspecten van 
het katholiek geloof. 
 
Een aantal (katholieke) waarden zijn erg belangrijk voor onze school, zoals respect hebben 
voor elkaar, voor materiaal, eerlijkheid, behulpzaamheid, … Het hoort er helemaal bij en 
is altijd aanwezig. 
 
Er is aandacht voor solidariteit binnen en buiten de school. We zijn behoed- en zorgzaam 
voor kinderen met minder kansen. 
 

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing. Galaten 5,22-23a 

 
Ons christelijk opvoedingsproject verhindert ons niet om open te staan voor alle 
kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Alle kinderen (en ouders) zijn 
welkom.  Iedereen wordt in zijn eigenheid gerespecteerd. Omgekeerd verwachten we 
ook van iedereen respect voor de grondslag van ons opvoedingsproject. 
Er wordt aandacht geschonken aan gewoontes en gebruiken van andersgelovigen. 

 
Ook binnen het team is er verscheidenheid maar die kan en mag er zijn.  
We verwachten wel een positieve basishouding – minstens loyaal – van elke leerkracht 
t.o.v. het schoolproject en dat elke leerkracht de werking in de klas en op school actief 
draagt en mee vorm geeft.  
We starten de personeelsvergadering met een bezinning, gelinkt aan de tijd van het jaar 
of wat er leeft op school. Het brengt rust. Het zet je met beide voeten op de grond. Het 
geeft meer aandacht voor elkaar. 


