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Schoolvisie basisschool OLV Tienen    - update 02-02-2023 

 
Onze Katholieke basisschool bouwt aan de toekomst van een nieuwsgierige generatie. Ze is een plaats waar elk 

kind op een gestructureerde wijze onderwijs geniet en daarbij de ruimte krijgt om elkaar te ontmoeten, te 

experimenteren en te exploreren. Zo verlaat het kind onze school als een zelfbewuste tiener die sterk in zijn 

schoenen staat en over de meeste vaardigheden en kennis beschikt om zijn/haar pad verder uit te stippelen. 

 
Onze schoolvisie wordt voorgesteld in een Klavertje Vier. Onze christelijke visie groeit vanuit kwaliteitsvol 

onderwijs, waarbij de lat hoog ligt en we werken op maat van elk kind. Dit realiseren we in samenwerking met 

de kinderen, de leerkrachten, de ouders en externe medewerkers. 
 

 
 

Een school voor iedereen! 
We heten iedereen welkom in onze school. We hechten veel belang aan het samen leren en het samen leven. 

Elk kind moet zichzelf kunnen zijn en zich emotioneel veilig kunnen voelen. 

Welbevinden is een basisvoorwaarde. 
We bieden de kinderen alle kansen om gedurende hun schoolloopbaan te ontdekken wat hun talenten, ambities 

en interesses zijn. Wij stimuleren de kinderen in hun groei, ondersteunen hen en bieden de uitdagingen die ze 

nodig hebben. Onze school toont de kinderen het juiste pad.  

 

 

De leerkracht doet er toe! 
Binnen onze school is de leerkracht “de onderwijsdeskundige.” Als goed opgeleid en dynamisch team worden 

de capaciteiten van elk teamlid optimaal benut en blijven ze zich verder professionaliseren met het oog op 

kwaliteitsvol onderwijs. 
Elke leerkracht op OLV heeft als doel de kinderen te begeleiden naar de beste versie van zichzelf. 

 

 

De kinderen zijn onze drijfveer! 
Op onze school werken we met het ZILL-leerplan. Het leerplan omvat niet enkel cultuurgebonden doelen, maar 

ook persoonsgebonden doelen. We zetten in op de totale  ontwikkeling van het kind. We verwachten van de 

kinderen dat ze zich inzetten om de eindtermen van de lagere school te behalen. We bieden uitdagend 

doelgericht onderwijs.  Fouten mag, we leren er uit. Een ‘growth mindset’ speelt hierbij een belangrijke rol! 
Succes is geen toeval. (meer info: https://platformmindset.nl ) 
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Ouders: een belangrijke partner van onze school. 
We besteden veel aandacht aan ouderparticipatie. Dit doen we door vaste oudercontacten, leesouders, 

zwemouders, schilouders, contacten tijdens het afhaalmoment alsook de communicatie via onze digitale 
kanalen. We hebben een opendeur mentaliteit. Bereikbaarheid is belangrijk. We zijn loyaal naar ouders en streven 

naar wederzijds respect. 

Van de ouders verwachten we een goede opvolging van de schoolcommunicatie en huistaken en lessen van het 

kind. 

Een goede samenwerking tussen ouder, kind en school loont! 
 

 

Open communicatie als brug tussen school, leerkracht, kind en ouder. 
Een goede communicatie brengt mensen samen en zorgt voor verbondenheid. Een open communicatie gebeurt 
met wederzijds respect. Elkaar begrijpen in de Nederlandse taal is belangrijk. Daarom zien we het als een 

gedeelde verantwoordelijkheid van ouder, leerling en school om het kind hierin te stimuleren. Taal opent poorten. 
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