
  

 ONZE MISSIE  
vbs ‘tVLOT, Lichtervelde 

 

 

ONS VLOT 
We werken -met velen- samen aan de organisatie en 
structuur op onze school. We willen dat kinderen zich 
goed voelen op onze school om te spelen, te leren en 
te leven. Overleg, open communicatie en 
transparantie dragen we hoog in het vaandel. Op 

ONS VLOT staat een team dat zichzelf uitdaagt 

om ‘bij te leren’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENKELE VOORBEELDEN: 
 Openklasdag 1ste leerjaar en 

openklasmomenten peuterklas. 

 Spelotheek, uitleenkiosk/speelplaatswerking, 
sportweek. 

 Open communicatie: website, facebook 

 3de graad in de kleuterafdeling: sokpoppenspel, 
gezelschapsspellen spelen. 

 Ouderraad ‘De Koepel’. 

 Samenwerking 3de kleuterklas – 1ste leerjaar. 

 Oudercontacten rond sociaal welbevinden. 

 Onthaalfeest voor iedereen in augustus. 

 Pedagogische studiedagen voor leerkrachten in 
functie van de noden van de school. 
 

 

JOUW HAVEN 
Een positief en veilig leerklimaat in een krachtige én 
gezonde leer- en leefomgeving: zo is onze school een 

HAVEN om tot goed én actief leren te komen. We 

hebben aandacht voor de talenten van elk kind, als 
opstap om hun groeimogelijkheden te stimuleren. 
Samen met kinderen reflecteren we op hun leren.  
Kinderen weten: fouten maken mag. 
 

 
 
 
 
 

ENKELE VOORBEELDEN: 
 Innovatieve = vernieuwende onderwijsaanpak. 

 Initiatieven met een gezondheidsbeleid. 

 ‘Zachte landing’ in de peuterklas. 

 Specifieke begeleiding naar secundair 
onderwijs. 

 Buitenspelen: speel-leertuin, zandbak, fietsjes. 

 Werken met hedendaagse media zoals digitaal 
bord en iPad. 

 Verteltassen in kleuterafdeling. 

 Kindtalenten volop in de kijker: 
leerlingenparlement, speelplaatswerking, vrij 
podium, kleuterfeest. 

 Kindcontacten. 
 

 

ONZE BAGAGE 
Met ons leerplan en onze aanpak willen we kinderen 
op alle vlakken ontwikkelen, kinderen een stevige 

BAGAGE meegeven om deel te nemen aan het 

samenleven: we leren om te leven. Onze school is 
geen eiland: wij zijn open naar en betrokken op wat 
gebeurt in Lichtervelde, maar ook véél ruimer.  
 
 
 
 

ENKELE VOORBEELDEN: 
 Lessen en activiteiten linken aan de 

werkelijkheid en eigen leefwereld. 

 Samenwerking met de gemeente en haar 
diensten. 

 Samenwerking met ervaringsdeskundigen, 
zoals compostmeesters.  

 Verbondenheid met de parochie. 

 Uitwisseling met de bewegingen en 
verenigingen. 

 Openheid op de actua en de wereld. 
 

 

JOUW HORIZON 
Een open en warm schoolklimaat bereiken we door 
een brede zorg in elke klasgroep. Kinderen met 
specifieke noden kunnen rekenen op aangepaste 
hulp, haalbaar binnen de school. Elk kind willen we 
gericht ondersteunen en alle kinderen krijgen 
daartoe gelijke kansen. Zo stellen we alles in het 
werk om kinderen zo ver en breed mogelijk te laten 

ontwikkelen. Er is een HORIZON voor elk kind! 

 

ENKELE VOORBEELDEN: 
 Brede zorg voor ieder kind, elke klas, hele 

school. 

 Toepassen van vernieuwende, hedendaagse 
onderwijstechnieken.  

 Een schooleigen KindVolgSysteem 

 Visie op zorg voor kinderen (volwassenen) van 
morgen. 

 Nauwe en constructieve samenwerking met 
externe partners. (logopedie, reva, clb, …). 
 

 

ONS ANKER 
Onze school ‘t Vlot is een katholieke school voor álle 

kinderen. Het ANKER van onze school is: elk kind 

mag zichzelf zijn, maar leert tegelijk samen leven 
met anderen. Samen leren is een sociaal gebeuren. 

ENKELE VOORBEELDEN: 
 Meerdere levensbeschouwingen op school 

aanwezig /  Katholieke godsdienstleer voor alle 
kinderen. 

 Alle kinderen even-waardig, elk kind eigen-
aardig. 

 We werken rond 8 sociale talenten. 

 We werken rond heel wat belangrijke 
sleutelcompetenties.  

 


