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VBS ’t Molenholleke - Zolder  
__________________________________________________ 

 
 

Een dorpsschool in hartje Zolder 

Met drie vestigingsplaatsen  

Voor kleuters en lagereschoolkinderen. 

 

- Sterke reputatie: onze ‘kwaliteit’ krijgt vandaag nieuwe inhoud 

- Een katholieke school met een begeesterd opvoedingsproject 

- Open en respectvol voor diversiteit  

 

Een warme school  

 

- Elk kind ervaart dat het ‘gezien’ wordt, elke dag opnieuw, geborgen en veilig 

- Aandacht voor ieders eigenheid: persoonlijkheid, culturele achtergrond, 

talenten 

- Beleving, plezier en verbondenheid krijgen voorrang.  

 

 

Leren ‘leven’ en leren ‘leren’ 

 

Hoe zullen onze kinderen in het leven staan?  

Aan welke toekomst zullen zij bouwen? Waarin zullen zij geloven? 

 

Deze wereld, een onuitputtelijk wonder… 

Een kind wordt maar mens in gemeenschap 

Broers en zussen, evenwaardig over alle verschillen heen 

Iedereen onvolmaakt en beperkt 

Ieder zijn eigen weg, soms tegendraads  

 

Waar wij zeker op inzetten:  

doorzettingsvermogen, omgaan met eigen beperkingen en mogelijkheden, met 

vallen en opstaan, geloof in eigen leer-kracht, durven leren door fouten, ontdekken 

wie je bent en zelfstandig zijn, verantwoordelijk zijn, zorgzame inzet voor mens en 

wereld, genieten van het leven, dankbaar zijn, communicatief en contactvaardig, 

functioneren in groep 
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Kansen voor ontwikkeling op eigen  niveau 
 
Kijken naar kinderen zoals ze zijn. Elk kind heeft een ‘eigen niveau’, iets unieks.  
 

Hoe willen wij onderwijzen? 

Met kansen voor bewegen, harmonie van lichaam en geest 

Door de kinderen gepast uit te dagen en te prikkelen 

Door spelend leren en zelfontdekkend leren 

Door te laten ervaren hoe taal leuk en belangrijk is 

Door kinderen verbaal en non-verbaal te bevestigen 

Met veel structuur en rust 

Door te differentiëren 

Met stimulering van creativiteit 

Door gevoelens te leren uiten 

Door zelfstandig te laten en te leren werken 

 

Elk kind blijft ons verwonderen.  

Moeilijke situaties hoeven nooit een eindpunt te zijn. Altijd blijft er perspectief. 

In alle omstandigheden geloven dat je bemind en gedragen wordt. 

Problemen kan je niet ‘oplossen’. De sleutel is: echt aanwezig zijn bij een kind, laten 

voelen dat je er bent, inleven, meeleven. 

 

Eindtermen nastreven – flexibel - volgens het eigen traject van elk kind 

Kijken naar de groei, de positieve ontwikkeling van een kind 

Zorgen voor aangepaste leerstof, materialen en activiteiten 

 

 

Verbindende en open communicatie 

 

Een team van leerkrachten en directie 

die gemotiveerd zijn, samenwerken, elkaar waarderen, zich verbonden voelen 

die goesting en enthousiasme uitstralen 

 

Open en duidelijke communicatie: 

 duidelijke afspraken,  

 positieve feedback,  

 ruimte voor gezamenlijk overleg 

 

Verbonden met de ouders van de kinderen 

lage drempel en altijd welkom, binnen afgesproken kader  

ouders en gezin leren kennen 

open luisterende houding en empathie 
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