
Tijdens het schooljaar 2015-2016 

kregen de verschillende 

leerlingenraden 5 woorden 

voorgeschoteld: 

kracht – kansen – 

samen – sportief - uniek 

“Wat betekenen deze woorden 

voor jullie? Hoe ervaren jullie ze 

op onze school?” 

Stof tot nadenken die boeiende 

discussies en een duidelijke  

kansen + kracht =  

samen sterk 

steeds sportief en 

altijd uniek 

ONZE SCHOOL ZIT VOL KANSEN 
We vinden boeiende uitdagingen in ons 

leertraject en in de relaties die we op school 

kunnen uitbouwen. We krijgen steeds nieuwe 

kansen, met ruimte voor fouten. 

- Een aangepast leertraject geeft ons de kans te 

groeien tot wie we zijn: 

o We kunnen een individueel traject volgen 

dat aansluit op onze talenten. 

o De kiné, de ergo, de logo of de opvoeder 

ondersteunt in de klas. Een therapeut zoekt 

voor ons de juiste hulpmiddelen. Hierdoor 

kunnen we deelnemen aan de lessen, elk 

op onze eigen manier. 

o We kunnen allemaal op ons eigen tempo 

werken. 

- Op school kunnen we duurzame relaties 

uitbouwen: 

o Onze school is heel divers, we leren er 

omgaan met verschillen. 

o We leren mensen kennen van andere 

scholen. We doen activiteiten met andere 

scholen of we gaan op stage.  

o De school bereidt ons voor op het echte 

leven dat ons te wachten staat. 

- Onze school is foutvriendelijk: 

o We krijgen veel kansen om ons doel te 

bereiken, wel tot vijf of zes keer. 



 

  

 

  

KRACHTIGE LEERLINGEN, HET 

FUNDAMENT VAN ONZE SCHOOL 
We kunnen steunen op sterke relaties, we halen 

energie uit verschillende bronnen. Dit maakt ons 

tot krachtige leerlingen. 

- We zijn krachtige leerlingen: 

o We hebben extra kracht nodig om gewone 

dingen te doen. Dit weten we, en we 

blijven ervoor gaan. 

o We kunnen meer dan je op het eerste zicht 

zou denken.  

- We halen energie uit verschillende bronnen 

en kunnen steunen op sterke relaties. 

o Het respect voor elkaar is groot, we staan 

er niet alleen voor. 

o Iedereen heeft een beperking maar dit is 

niet het eerste wat we zien bij elkaar. We 

zien elkaar als vriend en gaan sportief om 

met verschillen. 

o Doordat iedereen een beperking heeft, 

begrijpen we elkaar gemakkelijker. 

o We begrijpen elkaar zonder woorden, en 

dat is voor leerlingen met een 

communicatieprobleem heel belangrijk is. 

KANSEN + KRACHT = SAMEN STERK 
“Voor mij is de definitie van beperking iets dat je 

tegenhoudt om iets te kunnen doen wat je wilt 

doen. Als je het samen doet lukt het toch. Dan 

overwin je je probleem en heb je die beperking 

niet meer want je vult elkaar aan.” 

- We horen allemaal samen, en dat geeft 

verbondenheid. 

o We zijn een groep, zo komen we ook over, 

als één geheel. Dit voelen we duidelijk in 

verschillende activiteiten. Denk maar aan 

sportdagen, een actie tegen pesten of het 

filmpje voor iedereen beroemd.  

o We weten dat we er zijn voor elkaar, we 

kunnen ook altijd bij de leerkrachten 

terecht als er iets is.  

o Soms is er nood aan innerlijke rust. Onze 

verbondenheid laat het toe om op zo’n 

moment iets alleen te doen.  

 

 


