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Het onderwijs dat binnen een school door de leerkrachten wordt aangeboden, moet 
passen in het kader van de richtlijnen, vastgelegd en goedgekeurd door het 

schoolbestuur in een door haar opgesteld pedagogisch project. Het pedagogisch 
project bepaalt de aard en het karakter van het onderwijsaanbod binnen de school. 

 
Er wordt vanuit gegaan dat de directie en de leerkrachten het pedagogisch project 
niet alleen dragen, maar ook uitdragen en dat ze volgens de richtlijnen van dit 

pedagogisch project opvoeding en onderwijs verstrekken. 
 

De leden van de schoolraad en de leden van het oudercomité worden verondersteld 
dat ze deze opties onderschrijven. 
 

Van de ouders wordt minimaal verwacht dat ze zich ten aanzien van punten waar ze 
het eventueel moeilijk mee hebben neutraal opstellen.  
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1. Situering van de GBS 
 

De Gemeentelijke Basisschool (G.B.S.) behoort tot het officieel gesubsidieerd 
onderwijs.  De gemeente Hechtel-Eksel is het schoolbestuur. 
Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad het pedagogisch project 

van de school te bepalen. 
De G.B.S. verstrekt, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, 

onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar.  
 
   

De G.B.S. staat open voor alle kinderen, welke ook de filosofische of religieuze 
opvatting van de ouders is. De ouders kunnen de keuze maken tot het volgen 

van één der erkende godsdiensten of kiezen voor niet-confessionele zedenleer. 
De keuze kan ieder jaar binnen de eerste acht kalenderdagen, te rekenen vanaf 
de eerste schooldag van september, herzien worden. 

 
De G.B.S. is één van de scholen van de gemeente. Intergemeentelijke 
samenwerking met andere scholen, alsmede met diverse instanties wordt 

nagestreefd. 
Hierbij wordt vooreerst gedacht aan het leerlingenvervoer, de voor- en 

naschoolse opvang, de verkeersveiligheid van de schoolkinderen 
kunstonderwijs, het bibliotheekwezen, sport- en muziekverenigingen, … 
In het bijzonder zal met de Gesubsidieerde Vrije Basisschool van Eksel overleg 

gepleegd worden en – zo mogelijk – zullen afspraken gemaakt worden over de 
vakantieregeling, aanvangs- en einduren van de lessen. 

 
   
De G.B.S. werkt samen met andere scholen binnen de gemeente. 

 
 

2. Mensbeeld 
 

Het gehanteerde mensbeeld heeft een directe invloed op de inhoud en manier 

waarop men onderwijs en opvoeding invult. 
 
De mens en zichzelf 

 
Elk mens is een unieke eenheid van lichaam en geest. In contact met een 

massa prikkels uit de omgeving ontwikkelt hij zich tot een persoonlijkheid. Het 
komt er voor hem op aan zich zinvol te situeren in de wereld waarin hij leeft, 
zonder te vervreemden van zichzelf. Het is zijn opdracht om tot zelfstandigheid 

te komen en om zichzelf te realiseren d.w.z. te worden waartoe hij in staat is. 
Hij staat open voor verschillende vormen van cultuur, waardoor hij zichzelf 

verrijkt om dit later door te kunnen geven aan de volgende generatie. 
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De mens en de medemens 

 
Elkeen moet erkennen dat de anderen anders zijn en dat ieder een eigen 

persoonlijke inbreng heeft. Het leidt tot wederzijdse verrijking de ander in zijn 
eigenheid te erkennen. Van de mens wordt verwacht dat hij ook 
verantwoordelijkheid opneemt tegenover de gemeenschap. 

 
De mens en het transcendente 
 

Ieder mens heeft het recht al dan niet te geloven in het transcendente: iets 
buiten, boven, voor, na … ieders bestaan in deze wereld. Elkeen dient 

gerespecteerd in zijn visie en geloof ter zake. 
  
 

 
 

Voor de school betekent dit dat opvoeding en onderwijs moeten gericht 

zijn op de optimale ontplooiing van de gehele menselijke 
persoonlijkheid, op de ontwikkeling van al zijn talenten, van al zijn 

individuele mogelijkheden en op een volledige ontplooiing.  Er wordt 
aandacht besteed aan verstandelijke vorming, sociale vorming, 
affectieve vorming, muzische vorming, religieuze en morele vorming, 

esthetische vorming en motorische ontwikkeling. 
 

 
 
 

 

3. Maatschappijvisie 
 

Ook de maatschappijvisie is medebepalend voor de theorie en de praktijk van 
opvoeding en onderwijs. De school staat immers centraal in de samenleving. 

De maatschappijvisie schetst het “samen-leven” van mensen. Dit samenleven 
is gesitueerd in het gezin, in het werk of de school, in organisatieleven en 

vrijetijdsbesteding. 
 
Een veranderende samenleving 

 
Onze tijd wordt gekenmerkt door een steeds snellere evolutie. Niet alleen de 
mode, de bouwtrant, de kunst maar ook de hele samenleving wordt met snel 

wisselende gegevens geconfronteerd. Vooral kinderen zijn gevoelig voor de 
polsslag van deze veranderingen. Zij komen immers terecht in een mengelmoes 

van tegenstrijdige waarden, worden geconfronteerd met de meest 
uiteenlopende meningen en worden niet meer beschermd door een eenvormig 
opvoedingsbeeld. Daarom moet er gezocht worden naar een opvoedingsmodel 

dat hen een houvast biedt in het leven en hen tevens weerbaar maakt in de 
snel evoluerende wereld. 
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De ontwikkeling van wetenschap en techniek 

 
Wetenschap en techniek brachten nieuwe mogelijkheden en gaven meer vat op 

de natuur en op de omringende wereld. Industrialisering en efficiënte 
productiewijzen zorgden ervoor dat quasi iedereen mee de vruchten ervan kan 
plukken. Zo kwam een overvloedig aanbod van gebruiks- en 

verbruiksmateriaal tot stand, meer materiële welvaart, een grote sociale 
zekerheid en kwam er meer vrije tijd. 
De technologische ontwikkeling zorgde echter ook voor een ingewikkelder 

samenleving, die men nog moeilijk kan overzien en die gevoelens van 
machteloosheid opwekt. Automatisering wakkert werkloosheid aan, vooral van 

de laagst geschoolden. Velen kunnen hun vrije tijd moeilijk zinvol invullen en 
gevoelens van verveling en nutteloosheid treden naar voor. Het materialisme 
verdringt wel eens de noodzakelijke geborgenheid en het milieu wordt zwaar 

belast door de levenswijze van de mens. 
 
 

Democratisering van het maatschappelijk leven  
 

Inspraak van alle betrokkenen bij de vormgeving van de samenleving is een 
verworvenheid. Hierdoor worden het verantwoordelijkheidsgevoel en de 
solidariteit aangewakkerd. Inspraak vergt echter inzicht. De toenemende 

beeldcultuur en het afnemen van de historische verbondenheid dreigen 
bepaalde inzichten te vervagen. Een ander gevaar manifesteert zich wanneer 

bepaalde groepen zich opstellen tegen elkaar: jongeren tegen ouderen, 
begoeden tegen minderbedeelden, autochtonen tegen vreemdelingen … 
 

 
Groeiende internationalisering 
 

Moderne verkeersmiddelen, de communicatiemedia en globalisering maken het 
mogelijk andere volkeren en culturen te ontmoeten en te leren kennen. Dit kan 

leiden tot wederzijdse verrijking, blikverruiming, samenhorigheid, solidariteit. 
Te veel mogelijkheden houden het gevaar in tot vervreemding van de naaste 
buur en de lokale problemen. Het meer multicultureel worden van de 

samenleving dreigt ook tot onverdraagzaamheid en racisme te leiden. 
 

Vanuit deze vier aspecten heeft de school de taak om de kinderen 
weerbaar te maken voor deze maatschappij. 
Van onderwijs moet een impuls uitgaan die richtinggevend en 

stimulerend is voor de deelname van de jongere aan het socio-
economisch, cultureel en wetenschappelijk leven in de regio: onderwijs 
moet de motor zijn van de samenleving. 
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4. Opvoeding 
 

In de opvoeding gaat het natuurlijk allereerst om het kind zelf dat opgevoed 
wordt. Het kind is dus het uitgangspunt en de belangrijkste actieve pool in de 

opvoeding. Uiteraard zijn het kinderen van vandaag die we willen opvoeden. Dit 
veronderstelt een grote gevoeligheid voor wat leeft aan hoop en vrees, aan 
verwachting en risico bij de kinderen van vandaag. Allerlei beïnvloedingen 

vanuit het eigen gezin, familie, ontspanningsmiddens, informatiekanalen, tv, 
reclame, enz. kunnen dan ook niet buiten de pedagogische aanpak gehouden 

worden. 
 
Opvoeden is een interactieproces tussen het kind en de opvoeder. De 

persoonlijke inbreng van het kind in dit proces is zeer belangrijk. Het kind mag 
initiatief nemen. Het is belangrijk zoals het is. Het kind moet kunnen opgroeien 
in een persoonlijke relatie op basis van vertrouwen. 

 
Opvoeden is de jonge mens begeleiden op weg naar volwassenheid, zodat hij 

zelfstandig zijn levenstaak kan ontdekken, aanvaarden en realiseren in relatie 
met en in dienst van de anderen.  Het betreft hier dus een geestelijke en 
maatschappelijke vorming en het overdragen van gemeenschapszin, zodat de 

jongere zijn verantwoordelijkheid kan en wil opnemen. Dit is maar mogelijk als 
het kind heeft geleerd in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen en zich 

positief, kritisch en creatief op te stellen. 
 
Opvoeding heeft te maken met waarden die men wil overdragen en die 

gebaseerd zijn op de geformuleerde mens- en maatschappijvisie. Een aantal 
van deze waarden sommen we hier op: 
 

- respect voor zichzelf: positief zelfbeeld, inzicht dat in de eigen talenten 
gebreken voldoende kansen zitten om gelukkig te worden; 

- respect voor de fundamentele rechten en vrijheden van de medemens; 
- respectvolle houding tegenover de medemensen: dienstbaarheid en 

toewijding, dialoog en participatie, dankbaarheid en ontvankelijkheid, 

tact en tederheid; 
- eerbied en waardering voor elke levensbeschouwelijke visie en de 

opvattingen van anderen; 
- besef van gelijkwaardigheid van alle mensen: of ze nu arm zijn of rijk, 

van een andere etnische afkomst zijn of autochtoon zijn, verstandig of 

minder begaafd; 
- respect voor het leefmilieu, vooral in de onmiddellijke eigen omgeving; 
- een evenwichtige houding tot en relatie met wetenschap, techniek en 

de moderne communicatiemiddelen zowel met betrekking tot 
arbeidsorganisatie, consumptie als het invullen van de vrije tijd; 

- geest van verdraagzaamheid; 
- bevorderen van het democratisch gedachtengoed en vormen tot 

democratisch burgerschap, gestoeld op verantwoordelijkheid; 

- opkomen voor de eigen belangen, maar deze ook ondergeschikt 
kunnen maken aan collectieve belangen; 

- zin voor rechtvaardigheid en solidariteit, sociaal engagement, 

verantwoordelijkheid, trouwe plichtsvervulling, vertrouwen in de 
toekomst en tevredenheid met wat men heeft. 
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5. Onderwijs  
 
Onderwijzen betekent het bijbrengen van kennis en het helpen verwerven van 
vaardigheden en attitudes, opdat kinderen hun rol als persoon kunnen 

vervullen in de samenleving van vandaag en van morgen. 
 

Het kind neemt de centrale plaats in bij het onderwijs. Het schoolgebeuren 
moet aansluiten bij de leef- en ervaringswereld van het kind. Er wordt rekening 
gehouden met de belangstelling van het kind. 

 
De school volgt het leerplan van OVSG, het Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, dat ontwikkeld werd op 

basis van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. 
 

 
 
Het onderwijs dat de Gemeentelijke Basisschool verstrekt, draagt bij tot de 

ontwikkeling van de leerlingen in drie velden: 
 

* Het veld van de basiskenmerken vormt de kern: 
- het zich goed voelen en betrokken zijn (welbevinden en 

betrokkenheid); 

- beschikken over een positief zelfbeeld; 
- gemotiveerd zijn; 
- zelf initiatief nemen; 

 
* Het veld van de algemene ontwikkeling: 

- kunnen communiceren; 
- zelfstandigheid aan de dag leggen; 
- creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld; 

- zelfgestuurd leren. 
 

* Het veld van de specifieke ontwikkeling omvat de doelen waarvan men  

de inhouden kan ordenen volgens leergebieden die het onderwijs 
specifiek aan de orde zijn: 

- lichamelijke opvoeding; 
- muzische vorming; 
- Nederlands; 

- Frans;  
- wereldoriëntatie; 

- wiskunde; 
 
Uiteraard wordt er ook leergebiedoverschrijdend gewerkt: 

- ICT; 
- leren leren; 
- sociale vaardigheden. 
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Deze drie ontwikkelingsvelden zijn tenslotte geënt op een ruimere  

achtergrond of context. Deze context wordt gevormd door "de wereld", in 
zijn ruime betekenis. Het is de werkelijkheid waarin het kind gaat 

functioneren. Het kind leert de werkelijkheid te begrijpen, wordt vaardig 
en ontwikkelt een positieve houding. De drie velden en hun ruimere 
context zijn nauw met elkaar verweven. 

 
Het is de specifieke opdracht van de school om alle mogelijke 
inspanningen te doen, opdat alle leerlingen zo veel mogelijk competenties 

verwerven waardoor een basis wordt gelegd voor hun persoonlijke 
ontwikkeling, hun maatschappelijke functioneren en hun verdere leren. 

 
Het schoolteam werkt op zodanige wijze aan de realisatie van de 
vooropgestelde doelen dat recht gedaan wordt aan de kenmerken van 

goed basisonderwijs nl.: 
 

a) samenhang; 

b) totale persoonlijkheidsontwikkeling; 
c) zorgverbreding; 

d) actief leren; 
e) continue ontwikkelingslijn. 

 

a) Samenhang, zowel horizontale als verticale, is het geheel van 
kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die kinderen 

verwerven binnen voor het kind herkenbare leersituatie op de 
basisschool. 

 

b) Alle aspecten van de persoonlijkheid (cognitieve, sociale, 
psychomotorische, dynamisch affectieve en muzisch creatieve) 
worden via de aangeboden vorming in hun ontwikkeling  

gestimuleerd op een evenwichtige wijze. Het schoolteam werkt aan 
een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige 

activiteitenplanning. 
 

c) Als kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan 

functioneren en plezier aan beleven dan is het makkelijker om een 
brede basisvorming te realiseren. 

            Toch kunnen er zich problemen voordoen. 
 

Daartoe worden binnen de zorgbreedte soepele overgangen van 

kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen 
onderling gecreëerd. Ook het doorbreken van het 
leerstofjaarklassensysteem is mogelijk. 

 
De school biedt  overlegmogelijkheden en flexibele klasorganisatie 

voor de leerkrachten, zodat de leerkrachten met elkaar kunnen 
overleggen. Daarnaast reflecteren de leerkrachten systematisch op 
de eigen praktijk en staan ze open voor nieuwe inhoudelijke 

vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring.  
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Binnen de zorgverbreding, gecoördineerd door de zorgcoördinator 

samen met het zorgteam, worden differentiatievormen ingebouwd 
op: 

- de drie niveaus (leerling-, leerkracht- en schoolniveau) 

- organisatorisch vlak (bv. taakklas, niveaugroepen, extra 
  leerkracht in de klas, klasoverschrijdend werken,..). 

        - vlak van onderwijsinhouden, 

- vlak van evaluatie (bv. kindvolgsysteem, aangepaste 
  remediëring, ..). 

 
Binnen de zorgbreedte wordt bijzondere aandacht geschonken aan 
de doorstroom naar het eerste leerjaar. Wanneer de mogelijkheden 

dit toelaten wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk klassen te 
ontdubbelen, dit met bijzondere aandacht voor het eerste leerjaar 
en klassen waar zich de pedagogische noodwendigheid voordoet. 

 
Wanneer mogelijkheden overblijven richt de school extra uren zorg 

in om vooral de kinderen uit de eerste graad die leermoeilijkheden 
vertonen te helpen. De zorgcoördinator houdt zoveel mogelijk 
contact met andere disciplines om de remediëring maximale 

kansen te geven. 
 

De school richt zich naar normaal begaafde kinderen, steeds 
rekening houdend met hun leeftijd. Er wordt naar gestreefd om 
voor elke leeftijdsgroep een aparte klas te organiseren. 

Het onderwijs moet ook afgestemd worden op de individuele 
ontplooiingsbehoeften en mogelijkheden van elk kind en rekening 
houden met de bestaande verschillen tussen de leerlingen, in 

zoverre dit het normale functioneren van de klas niet hindert. De 
leerkrachten streven ernaar om differentiatiemomenten in te 

bouwen. Een facet van de persoonsgerichte aanpak is het 
niveaulezen. De school organiseert deze werkvorm opdat kinderen 
van de eerste en tweede graad op hun eigen tempo het technisch 

lezen leren beheersen. Om elk kind te kunnen volgen zullen de 
leerkrachten observatiegegevens bijhouden in een 

begeleidingsdossier. Het CLB staat het schoolteam bij om als het 
nodig is verantwoordelijke hulp te bieden. 

 

Speciale aandacht verdienen ook de zwakkeren in de 
maatschappij: kinderen uit sociale en culturele 
minderheidsgroepen, kinderen met een lichamelijke handicap, 

kinderen die karakterieel of in de omgang gestoord zijn. 
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d) Om actief leren te stimuleren worden realistische en 

betekenisvolle probleemsituaties binnen leersituaties gecreëerd. De 
leerinhouden, de leeropdrachten, de werkvormen, de 

groeperingsvormen en de leermiddelen maken deel uit van die 
leersituatie. 
Ook vormen van zelfstandig werken aan leertaken en een 

leerstofkeuze die gebaseerd is op waarneming in de onmiddellijke 
omgeving komen het actief leren ten goede. 

 

e) Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad 
als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en  

–behoeften van de kinderen. Dit vanuit de bekommernis het kind 
continu ontwikkelingskansen te bieden. 
Maar ook de drempels tussen de verschillende fasen van de  

schoolloopbaan, tussen de leergebieden, tussen thuis- en 
schoolervaringen van de kinderen worden zo laag mogelijk 
gemaakt. 

 
De lessen lichamelijke opvoeding worden bij voorkeur gegeven door een 

bijzonder leerkracht lichamelijke opvoeding. Door de school wordt ook 
zwemonderricht georganiseerd. De school biedt de kinderen de 
mogelijkheid aan om deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten. 

 
Didactische leeruitstappen maken deel uit van het pedagogisch  

instrumentarium. 
Het schoolteam wendt deze leeruitstappen bij zijn lessen aan om de 
leerinhoud aanschouwelijk te maken. 

 
De kinderen krijgen ook les in verkeers- en milieuopvoeding. Naast de 
theorie wordt voor de praktische verkeersopvoeding gebruik gemaakt van 

het verkeerspark aan de school en van de naast omgeving. Bij de 
milieuopvoeding wordt een bezoek gebracht aan het recyclagepark. 

 
De lessen levensbeschouwing worden gegeven door bijzondere 
leerkrachten en indien de infrastructuur het toelaat, gaan deze lessen 

door in een eigen klaslokaal. 
 

De kinderen ontvangen drie keer per jaar een schoolrapport. De ouders 
worden in de gelegenheid gesteld om de vorderingen van hun kind te 
bespreken met één of meerder leden van het schoolteam. De ouders 

krijgen de schriftelijke toetsen ter inzage en tekenen voor kennisname. 
 

Het onderwijs moet afgestemd zijn op een proces van voortdurende 

verandering, dat en het individu en de samenleving voortdurend 
doormaken. Daarom mag het onderwijs zich niet beperken tot afgeronde 

en uitgewerkt kennispakketten en pasklare oplossingen. Het aanbieden 
van polyvalente oplossingsmethoden om inzichten en kennis te 
verwerven, het stimuleren van telkens nieuwe vraagstellingen, het 

verhogen van de persoonlijke flexibiliteit en het activeren van 
toekomstgericht denken, worden nagestreefd in het onderwijs. 
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Een gemeenteschool is het aan zichzelf verplicht een sterke 

betrokkenheid na te streven tussen het onderwijs en de school enerzijds 
en de lokale gemeenschap anderzijds. 

Door haar kleinschalig karakter, dicht bij de plaatselijke 
leefgemeenschap, vervult de gemeenteschool een essentiële rol bij de 
integratie van de verschillende bevolkingslagen in het lokale leven. De 

betrokkenheid met wat er leeft in de lokale gemeenschap, in eerste 
instantie de eigen deelgemeente, maar ook gans de gemeente, is dan ook 
een belangrijke beleidsprioriteit. De school fungeert ook als 

ontmoetingsplaats en kan ruimte bieden voor het culturele leven in de 
gemeente. 

 
 
 

 

6. De schoolcultuur 
 

Aan de school moet te zien zijn welk mens- en maatschappijbeeld zij hanteert 
en welk haar onderwijs- en opvoedingsproject is. De cultuur wordt zichtbaar in 

zeer concrete uitingen: 
- aanspreking van de leerkracht, 

- verzorging van het eigen lichaam en van eigen goederen; 
- verwaarlozing en vernielzucht tegengaan; 
- verzorgde taal: in de klas Standaardnederlands, op de speelplaats 

is er ruimte voor dialecttaal, doch steeds welgemanierd; 
- aanpreken van medeleerlingen met de voornaam; 
- respect voor de persoon en het bezit van anderen, 

- voorkomen van leerkrachten en kinderen (kledij, haartooi); 
- orde en tucht; 

- gedrag op de speelplaats, tijdens de leeruitstappen en in het 
verkeer; 

- ruimte scheppen voor verschillende ontspanningsvormen tijdens 

de speeltijden. 
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7. Het schoolteam 
 

Een effectieve school verlangt dat: 
- alle leerkrachten hoge verwachtingen hebben ten aanzien van de 

leerprestaties van alle kinderen; 
- het schoolteam ervoor zorgt dat zowel schooldag als schooljaar 

evenwichtig uitgebouwd zijn, zodat er aan de totale 

persoonlijkheidsontwikkeling van het kind gewerkt kan worden; 
- de prestaties van de kinderen bij vergelijkende toetsen en in het 

vervolgonderwijs goed zijn in verhouding tot de individuele 
capaciteiten; 

- het ganse team een ordelijke gedisciplineerde sfeer creëert; 

- het ganse team samenwerkt; 
- er regelmatig een personeelsvergadering wordt gehouden waar 

zowel organisatorische als pedagogische onderwerpen op de 

agenda staan; 
- aan de leden van het schoolteam kansen geboden worden i.v.m. 

bijscholing en navorming; 
- elk ambt maximaal gebonden wordt aan een bepaalde klas met 

uitzondering van de bijzondere leerkrachten. De splitsing van een 

ambt over meerdere klassen dient zoveel mogelijk vermeden; 
- de leden van het schoolteam zich inzetten om vernieuwingen op 

onderwijsvlak, na gezamenlijk overleg, toe te passen in de klas; 
- de leden van het schoolteam gebruik maken van kindvrije lestijden 

om overleg te plegen met elkaar en om informatie uit te wisselen.; 

- de leerkracht naar buitenuit een positieve houding aanneemt ten 
aanzien van de school, de directie en de collega’s leerkrachten; 

- het gedrag van de leerkracht in alle omstandigheden in en buiten 

de school in overeenstemming dient te zijn met zijn pedagogische 
functie. 


