Onze visie : Inspirerend, zorgend en respectvol
onderwijs
In ons pedagogisch project gaat het om een huisstijl, het is een visie die wij dagdagelijks uitdragen,
een visie die leeft en waar wij met het volledige team achterstaan.
Doorheen onze school, Trapop, loopt er een GROEIpad. Het pad van "inspirerend, zorgend en
respectvol onderwijs”. Vele ouders kiezen voor Trapop omwille van het kwaliteitsvol onderwijs én
de structuur die we bieden. De waarden en attitudes die in onze school leven, worden erg
geapprecieerd door onze ouders.
Onze school wil het totale kind evenwichtig opvoeden. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een
gezonde ontplooiing van HOOFD, HART en HANDEN, vertrekkend vanuit de talenten en passies
van elk kind.
Deze visie is herkenbaar in het logo van onze school.

HART
Wij willen de kinderen opvoeden tot gelukkige mensen die positief in het leven staan. Graag naar
school komen is onze eerste en grootste prioriteit.
Als katholieke dialoogschool willen wij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze
achtergrond ook, gastvrij ontvangen. Als een kind, een ouder, ... binnenstapt in onze school, is
onze eerste bekommernis dat hij/zij zich thuis mag voelen, dat ieder kind een eigen plekje vindt.
Dat er ACCEPTATIE is en dat IEDEREEN ER TELT!
We streven in onze school naar respectvol onderwijs. Respecteren is een ander woord voor
bewonderen, waarderen. Met veel bewondering en waardering én met respect voor ieders
eigenheid willen wij onze leerlingen in Trapop laten leren en leven. Verhalen en ervaringen, geven
kansen tot dialoog. Vanuit deze grote BETROKKENHEID willen we, samen, onze leerlingen
voorbereiden voor de wereld van morgen. Dat is ons engagement!

HANDEN
Binnen onze school proberen wij van onze kleuters en leerlingen veerkrachtige kinderen te maken
door hen de juiste sociale vaardigheden, waarden en attitudes mee te geven. Leren
samenwerken en zichzelf én de ander waarderen en respecteren zijn de belangrijkste.
De handen verwijzen ook naar het zorgend onderwijs dat we bieden.
In onze school zit de brede zorg in het opvolgen van de ontwikkeling van ieder kind. Het zorgend
karakter is in onze school heel degelijk en uitgebreid uitgewerkt. Ieder kind krijgt de ‘zorg’ dat het
nodig heeft, dat het verdient. SAMEN mét en voor alle kinderen slaan we de handen daarvoor in
elkaar. U, beste ouders, bent onze eerste partner in de onderwijs- en opvoedingstaak van uw
kind(eren).

Wij willen ook andere vaardigheden bijbrengen. Daarom hebben wij in onze basisschool aandacht
voor zelfredzaamheid, motorische ontwikkeling en het stimuleren van creativiteit.

HOOFD
In het eerste, kleinste trapje staat het hoofd. Het betekent dat we inspirerend onderwijs bieden.
Inspireren betekent aanmoedigen. We moedigen de kinderen/leerlingen aan tot leren van, met en
dóór elkaar, in verbondenheid.
Als kinderen enthousiast gemaakt worden, geïnspireerd worden, staan ze echt open voor het
onderzoekend leren, nemen ze sneller initiatief, denken ze kritischer na en groeit hun
doorzettings-vermogen en zelfvertrouwen. Dit soort onderwijs is actiever en socialer. Het is
toegankelijk en haalbaar voor iedereen.
Daarbij willen wij rekening houden met de mogelijkheden en kwaliteiten (talenten) van elk kind.
Wij hanteren daarbij het ‘participatiemodel’, waarbij de leerkracht de leerlingen alle kansen geeft
om ‘samen’ aan de slag te gaan. Dat is voor ons een doeltreffende aanpak.
Voor kinderen met speciale onderwijsnoden of leermoeilijkheden doet de school vele
inspanningen om extra maatregelen of kansen aan te bieden of individuele leertrajecten uit te
werken.
Een gerichte aanpak en een positief opvoedingsklimaat zijn de belangrijkste hefbomen om goed
te leren.
Trapop wil ook een duurzame, groene en milieuvriendelijke school zijn. Een school waar we zorg
leren dragen voor de ‘mens, de natuur én de maatschappij’. We steken letterlijk de handen uit de
mouwen hiervoor. Onze goede ‘teamspirit’ is hiervoor de basis. Op deze manier is Trapop een
veilige en gezonde vertrekhaven voor de toekomst van onze kinderen.
Binnen elke KOBArT-school bouwen we aan:





Een positieve sfeer binnen het team, zodat iedereen zich betrokken voelt voor elk kind op onze
school.
Een open school waar iedereen zich geaccepteerd voelt, van kind tot leerkracht, van ouder tot
externe hulpverlener.
Een goed klasklimaat waar de kinderen zich thuis kunnen voelen, waar ze zich veilig en geborgen
weten, waar hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld kunnen groeien.
Een fijne vertrouwensrelatie met de ouders, door een goede communicatie. SAMEN zijn wij
verantwoordelijk voor de kinderen van onze school!
Alle sleutelwoorden zijn vandaag niet vanzelfsprekend. Ze gaan uit van een goed mens- en
wereldbeeld, vanuit een christelijke identiteit.
We leren kritisch en creatief met elkaar omgaan, met wat eigen en wat anders is. Dat stelt ons in
staat bij te dragen aan een open, zinvolle en verdraagbare samenleving. En dáár is plaats voor
iedereen!
Op deze wijze zorgen we samen voor de toekomst!

