Wij geloven
in ons
opvoedingsproject

Okegem

Als wij geloven in
respect …

Ouderbetrokkenheid

Samenwerking en communicatie

Elke waardevolle mening en overtuiging
Verschillend ontwikkelingstempo

Waarden en normen

Een open en ontmoetende leerkrachtenstijl

Identiteit als persoon, als professional, als school
Zorg voor het kind, de klas, de school, de wereld

De eigenheid van elk kind

De positieve relatie tussen leerling, leerkracht en ouders

Help elkaar zoals
je zelf geholpen wilt worden
(Parabel van de barmhartige Samaritaan: Lc 10, 29-37)
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Als wij geloven in
motivatie …
Geloof in groeikracht

Samenwerken aan kwaliteitsvol onderwijs

Brede basiszorg

Zelfvertrouwen

Zin in leren, zin in leven

Kracht van onderwijs en opvoeding

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin
Vernieuwingsproces

Weet- en leergierigheid

Nieuwe dingen leren

Zaai, en je zal oogsten.
(Parabel van de zaaier: Mc 4, 26-29)

Leerkracht als gids

Krachtige leeromgeving
Exploreren en beleven

Als wij geloven in
het positieve …
Geloof in groeikracht

Creativiteit
Samenwerken aan kwaliteitsvol onderwijs

Warm school- en klasklimaat

Zelfevaluatie en kwaliteitszorg

Ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind
Gedragen visie

Oplossingsgericht

Kracht vanuit het goede

Welbevinden en betrokkenheid

Positief leerklimaat

Talenten tonen, kennis en vaardigheden delen

Stop je talent niet weg
maar ontwikkel het
(Parabel van de talenten: Mt 25, 14-30)
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Als wij geloven in
gelijkwaardigheid
…
Warm school- en klasklimaat
Brede basiszorg

Ouderbetrokkenheid
Optimale onderwijskansen

Kennis, vaardigheden en attitudes

Samenwerking en communicatie

Ontwikkelkracht van elk kind
Elk kind uniek

Complementair samenwerken

Open en ontmoetende leerkrachtenstijl
Iedereen telt mee

Kansen geven

Ieders taak en bijdrage telt
(Gelijkenis van het lichaam met vele ledematen: 1 Kor 12, 12-21)

Dan groeit onze school met een hart.
Onze wortels
hebben houvast in onze eigen onderwijstraditie
en de lokale gemeenschap van Okegem
Onze stam
groeit uit tot een stevige identiteit als katholieke dialoogschool
De takken
geven de onderwijskwaliteit van Hartencollege Okegem vorm
De vele twijgen
staan voor de samenwerking en samenhorigheid van leerlingen, ouders, leerkrachten
en vele externen
De nieuwe loten
staan voor onze groeikracht en vernieuwing
De bloemen en vruchten
zijn de vele talenten, het resultaat van leren en leven
De Hartenboom
symboliseert het respect, het positieve, de motivatie en de gelijkwaardigheid waar
onze school wil voor staan.

