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2017-2018 Een nieuw pedagogisch project 

 
GBS De schans is een school met bubbels.  Dat zie je meteen als je naar ons logo kijkt.  Wij 
zijn een bruisende school waar iedereen welkom is.   De vijf grootste bubbels zijn de pijlers 
van ons pedagogisch project.  
 

 
 
Ons nieuw pedagogisch project is een samen-verhaal, een verhaal waaraan elk teamlid zijn 
eigen regels heeft toegevoegd.  We stelden ons de vraag: Wat voor een school willen wij 
zijn?  Elk teamlid deed zijn zegje en we bundelden onze antwoorden tot vijf belangrijke 
pijlers, vijf uitgangspunten, vijf positieve kenmerken van GBS De Schans.  Wij kiezen er 
bewust voor om niet teveel onderwijstaal te gebruiken.  Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden, vandaar de foto’s die verwerkt zijn in de bubbels van onze bellenblaas.  We laten 
jullie zien hoe wij de pijlers van ons pedagogisch project tot leven brengen.  Hieronder toch 
een woordje uitleg zodat jullie de beelden die wij gebruiken juist kunnen interpreteren.   
 
Alvast welkom in onze school! 
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Wij zijn een HARTelijke school! 

  
Onze school heeft een groot hart voor alle betrokkenen: kinderen, ouders, leerkrachten, 
vrijwilligers, … .  Het is een warme leer- en leefgemeenschap, een plaats waar elke nieuwe 
schooldag voor een beetje thuiskomen is.  Wij kiezen voor een positieve aanpak.  Een 
compliment en een schouderklop doen wonderen, zowel bij grote mensen als bij kleine 
kinderen.  Wij zijn een school waar iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen de kans 
krijgt om zichzelf te worden.  Wij zijn een bereikbare school met een open houding.  Bij ons 
kom je gewoon even binnen als er iets is.  We praten erover en zoeken naar een oplossing. 
Dit leren we ook aan onze kinderen.  We leren hen praten met mensen en niet over 
mensen.  In onze school voel je je echt welkom.  Je bent er goed zoals je bent! 
 
 
 
 

Wij zijn een ZORGende school! 

 
In onze school leren we kinderen om te zorgen.  We leren hen zorgen voor iemand anders, 
zorg dragen voor materiaal, zorgen voor zichzelf.  Hun zorg is onze zorg.  Wij werken aan 
een sterke zorgstructuur en zorgcultuur die vertrekt vanuit de volgende quote: ‘Niemand kan 
alles, iedereen kan iets’.  Je kan alleen goed zorgen voor anderen als je hun eigenheid 
respecteert, als je op zoek gaat naar de dingen waar ze energie uit putten, als je vertrekt 
vanuit het positieve.  We zorgen ervoor dat onze kinderen geloof hebben in eigen kunnen, 
dat ze op het einde van hun schansavontuur klaar zijn om een stapje in die grote wereld te 
zetten.   
 
 
 
 
 

Wij zijn een WAARDerENde school! 

 
In onze school hebben we aandacht voor waarden en normen met als uitgangspunt dat 
diversiteit een meerwaarde is.  Iedereen is anders, we hebben elk onze eigen rugzak.  We 
waarderen ieders eigenheid, ieders inbreng.  We waarderen de mensen die zich inzetten 
voor onze school.  We waarderen elke inspanning die gericht is op een positieve 
ontwikkeling.  Wij beseffen dat een school een gemeenschap is waar heel veel mensen met 
verschillende dromen en verwachtingen deel van uitmaken.  Iedereen, jong en oud(er), 
krijgt graag een schouderklopje, een welgemeend compliment.  Het geeft ons energie om 
verder te gaan, om nieuwe dingen uit te proberen, om telkens weer opnieuw die extra 
inspanning te doen om iets te bereiken.  Waarderen is motiveren.  Pas dan heb je kans op 
succes.  Pas dan krijgt iedereen de kans om te schitteren. 
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Wij zijn een SAMENwerkende school! 

 
Een school is niet alleen een gebouw met een speelplaats errond.  Het is een 
ontmoetingsplaats van mensen, een plaats waar mensen samenwerken met als doel het 
beste in onze kinderen naar boven halen.  Samenwerken is een vaardigheid die je echt 
nodig hebt in het leven, niet alleen op school, maar ook daarbuiten.  Zo is het altijd geweest 
en zo zal het altijd blijven.  Net daarom vinden wij het belangrijk dat we onze kinderen leren 
samenwerken, in de eerste plaats door zelf als team het goede voorbeeld te geven.  
Samenwerken is niet alleen samen iets doen, het is ook samen overleggen, samen 
exploreren, samen iets ontwikkelen, samen denken, … .  Wij werken op school ook nauw 
samen met onze ouders.  Ze helpen ons bij het lezen, bij het knutselen, bij het zwemmen, 
tijdens festiviteiten, … .  Telkens er iets te doen is zijn er tal van mensen die de handen uit 
de mouwen willen steken.  De dagelijkse inzet van al die mensen die op één of andere 
manier betrokken zijn bij onze school is ons kloppend hart, de basis van GBS De Schans. 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn een ACTIEve school! 

 
Ben je op zoek naar een school waar heel veel te doen? GBS De Schans is the place to be.  
Wij zijn een school vol leven, een school die beseft dat je niet alleen in de klas kan leren 
maar evenzeer en misschien nog meer erbuiten.  Elke klas van de jongste kleuters tot en 
met het zesde leerjaar doet meerdere keren per jaar een uitstap, de ene keer om te leren, 
om andere keer om zich te amuseren.  Onze eigen schoolbus (Dankjewel oudercomité 
Spring!) brengt ons overal veilig naartoe.  Bibbezoeken, sportinitiaties, leerwandelingen, 
zwemlessen, boerderijbezoeken, leeractiviteiten in de Halve maan, … onze chauffeurs weten 
altijd de weg.  Wij kiezen er ook voor om vanaf het derde leerjaar jaarlijks een 
openluchtklasse te organiseren.  Het derde gaat naar zee, het vierde naar de Ardennen, het 
vijfde gaat paardrijden in Limburg en het zesde gaat skiën in Oostenrijk.  Er valt heel wat te 
beleven in onze school.  We hebben ook ruime speelplaatsen waar iedereen op zijn eigen 
manier wat stoom kan afblazen.  Wij beseffen dat we het heel goed hebben op onze school 
en dat we mede dankzij de inspanningen van ons schoolbestuur en ons oudercomité heel 
veel leuke dingen kunnen doen.  Daarom willen wij ook iets teruggeven.  Wij zetten ons in 
voor een veiliger verkeer, onze leerlingenraad organiseert jaarlijks een kerstmarkt voor een 
goed doel, onze kinderen bezoeken regelmatig ’t Kasteeltje om er samen met de mensen 
een spel te spelen, een liedje te zingen, een verhaal te lezen, … .  GBS De Schans is een 
school die bruist van de energie. 
 
 
 


