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DE LEERPUT – VISIE 20
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HEB EEN GROEIMINDSET
WEES NIET BANG
ALS IETS FOUT
GAAT
LEER UIT JE
FOUTEN

ONTDEK JE
STERKSTE
PUNTEN
WEES TROTS OP
AL JE PRESTATIES
PROBEER HET
BETER TE DOEN
DAN DE VORIGE
KEER
VERGELIJK
JEZELF NIET MET
ANDEREN,
ALLEEN MET
JEZELF

01. IK VERTROUW OP MEZELF
Ik geloof in mezelf en in mijn talenten. Ik weet dat ik kan
groeien. Door mijn inzet en inspanning kan ik beter
worden. Als ik fouten maak dan denk ik: “Ik kan het NOG
niet!”.
Als ik uitdagingen aanga en frustraties zelf overwin, zal
mijn zelfvertrouwen toenemen.
Ik begin vol vertrouwen aan een taak en neem het risico
dat ik fouten maak en ik deel openlijk het werk dat ik klaar
heb.
Vol vertrouwen bouw ik verder aan mezelf en met goede
moed ga ik uitdagingen aan.
Ik probeer positief en realistisch naar mezelf te kijken.
- Basisvertrouwen ontwikkelen (IKid1)
- Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen (IKid2)
- Keuzes willen ,durven en kunnen maken door betekenis te
geven aan die keuzes en daar verantwoordelijkheid voor
opnemen (IVzv1)
- Genderbewust zijn (SEsb4)
- Hoopvol geloven en vertrouwen op de eigen leef-, leer- en
ontwikkelkracht (IKvk2)
- Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als
het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten:
* leiding geven
* zich present stellen (SErv4)
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LAAT JE NIET
AFLEIDEN
WEES AARDIG,
OOK ALS JE HET
ONEENS BENT
WEES TOLERANT
LUISTER NAAR DE
LEERKRACHT
VOLG DE
AFGESPROKEN
REGELS
PROBEER HET
BETER TE DOEN
DAN DE VORIGE
KEER
HEB
VERTROUWEN IN
DE LEERKRACHT
EN DE
LEERLINGEN

02. IK KIES HET GOEDE
Ik kies voor gewetensvol en verantwoord handelen. Ik
probeer die keuzes te maken die me in staat stellen te
groeien en te verbeteren. Ik besef dat regels en afspraken
bijdragen aan mijn welzijn en aan dat van de anderen en
daarom handel ik ernaar. Ik vertrouw op de meester/juf
en daarom volg ik zijn/haar autoriteit (regels-afspraken).
Want wil ik met anderen leren, spelen, bewegen en leven.
Daarom moet ik, samen met anderen, aanvaarden dat er
een wet is die ons overstijgt, namelijk de afspraken die
gemaakt zijn in de klas/school.
- Dieper ingaan op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele
ontvankelijkheid en groei (IKlg1)
- Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waardevol, … is
voor zichzelf en voor anderen → een persoonlijk geweten
ontwikkelen (IKwn1)
- Gewetensvol en verantwoord handelen (IKwn2)
- Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de
gezondheid en veiligheid beïnvloeden en op basis daarvan,
binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen (IVgv2)
- Bewust omgaan met consumeren (IVds5)
- In eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en
behoeften van anderen zonder zichtzelf te verliezen (SEiv3)
- Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te
geven aan die keuzes en daar verantwoordelijkheid voor
opnemen (IVzv1)
- Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is
voor iedereen en respectvol omgaan en zorgen voor de
kwetsbare ander (IVds3)
- Beseffen dat wat we nu en hier doen gevolgen heeft voor
later en voor anderen elders op de wereld (IVds2)
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GEEF NIET OP
WERK HARD
OEFEN VEEL

BLIJF DOORGAAN
PROBEER NIEUWE
STRATEGIEEN
VRAAG HULP
BEGIN OPNIEUW
IK KAN HET

BLIJF JE WERK
CONTROLEREN

03. IK GELOOF IN MIJN GROEIKRACHT
Ik geloof dat ik alles kan leren! Ik weet dat groeien veel
moeite zal kosten en dat ik veel fouten zal maken. Dat is
niet erg! Zonder fouten geen leren! Maar door mijn
doorzettingsvermogen, inzet en motivatie kan ik groeien
en beter worden. Het gaat niet om hoe snel ik iets leer.
Het gaat om hoeveel moeite ik doe en hoe volhardend ik
ben. Ik zet me in en dat is dé manier.
- Hoopvol geloven in en vertrouwen op de eigen leef-, leer- en
ontwikkelkracht (IKvk2)
- Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen
(IVoz2)
- Basisvertrouwen ontwikkelen (IKid1)
- Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen (IKid2)
- Zichzelf worden in verbondenheid met anderen (IKid3)
- Een persoonlijk geweten ontwikkelen (IKwn1)
- Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties
ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er
bevrijdend mee om te gaan (IKvk4)
- Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te
geven aan die keuzes en daar de verantwoordelijkheid voor
opnemen (IVzv1)
- Op een constructieve manier met feedback omgaan (IVzv5)
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LAAT JE NIET
AFLEIDEN
GA IN OP DE TAAK
WEES ALERT
OVERWIN
HINDERNISSEN
GA ERVOOR EN
OEFEN
VRAAG HULP
BEDENK ANDERE
OPLOSSINGEN
WEES FLEXIBEL
GELOOF IN JEZELF

04. IK BEN VEERKRACHTIG
Ik ben flexibel en een doorzetter. Bij veranderingen,
moeilijke situaties en frustraties probeer ik te zoeken naar
mogelijkheden, strategieën en oplossingen. Ik geloof
hoopvol in mijn eigen ontwikkelkracht en ik weet dat
hindernissen overwinnen daarbij hoort. Ik ga door en blijf
taakgericht. Ik werk door tot de taak voltooid is ondanks
tegenslag.
- Flexibel omgaan met veranderende omstandigheden (IKvk3)
- Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties
ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er
bevrijdend mee om te gaan (IKvk4)
- Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen (IKid2)
- Hoopvol geloven in en vertrouwen op de eigen leef-, leer- en
ontwikkelkracht (IKvk2)
- Een basisvertrouwen ontwikkelen (IKid1)
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LAAT JE NIET
AFLEIDEN
GA OP IN DE TAAK
DOE EEN DING
TEGELIJK
DEEL DE TAAK IN
STUKKEN

PLAN EN DENK
EROVER NA
FOUTEN MAKEN
MAG MAAR LEER
ERVAN
HOU HET DOEL
VOOR OGEN
VERGELIJK JEZELF
NIET MET
ANDEREN, ALLEEN
MET JEZELF
KEN JE LEERDOEL

05. IK STUUR MIJN LEVEN – LEREN
Ik maak plannen en voer ze uit. Ik denk zorgvuldig na over
de volgende stappen. Ik ben gestructureerd, goed
voorbereid. Ik wil groeien en ontwikkelen en daarom is het
voor mij belangrijk dat ik een duidelijk overzicht heb van
mijn doelen.
Ik oefen graag en ik vind dat dat erbij hoort als je ergens
goed in wilt worden. Fouten maken, mag! Fouten zijn
ontwikkelstappen naar succes!
- Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen
opnemen, verwerken en weergeven (delen) en deze
onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in
complexere situaties (IVzv2)
- Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit
te voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in
functie van zelfredzaam en zelfstandig functioneren (IVzv3)
- Specifieke strategieën inzetten om vragen opdrachten,
uitdagingen en problemen efficiënt aan te pakken (IVzv4)
- In het eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en de
behoeften van anderen zonder zichzelf te verliezen (SEiv3)
- Gendervriendelijk handelen (SEsb3)
- Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties
ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er
bevrijdend mee om te gaan (IKvk4)
- Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te
geven aan die keuzes en daar verantwoordelijkheid voor
opnemen (IVzv1)
- Informatiebronnen raadplegen en hanteren (IVoc5)
- Bereid zijn steun te vragen en/of te geven om de eigen
gezondheid en veiligheid, en die van anderen te bewaken
(IVgv3)
- Bewust omgaan met consumeren (IVds5)
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WEES BLIJ MET
FEEDBACK
PROBEER NIEUWE
OPLOSSINGEN
VRAAG OM HULP
BEGIN OPNIEUW
LUISTER NAAR
ANDEREN
STEL VRAGEN
LEER UIT JE
FOUTEN
PROBEER HET
BETER TE DOEN
DAN DE VORIGE
KEER
WEES
ENTHOUSIAST OM
IETS NIEUWS TE
PROBEREN
BLIJF DOORGAAN

06. IK BEN BLIJ MET FEEDBACK
Ik kan op constructieve manier omgaan met feedback
omdat feedback me ondersteunt om te groeien. Feedback
aanvaard ik omdat ik beter wil worden. Het is gericht op
verandering in gedrag en inzet. Het leert me om een
situatie of een probleem de volgende keer anders aan te
pakken.
Ik sta open voor feedback en kritiek en ik word er door
gemotiveerd. Ik pas nieuwe strategieën toe naar
aanleiding van de feedback. Ik zie feedback als
ondersteunend in mijn leerproces.
- Op constructieve manier met feedback kunnen omgaan
(IVzv5)
- Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en
bevindingen (IVoc4)
- Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als
het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten:
* zich kritisch opstellen tegenover zichzelf en de anderen
(SErv4)
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LEER GRAAG
STEL VRAGEN
ZOEK NAAR
PATRONEN EN
VERBINDINGEN
ONDERZOEK
WEES
NIEUWSGIERIG
BEDENK NIEUWE
IDEEEN EN
VRAGEN
GEBRUIK WAT JE
LEERDE IN DE
ECHTE WERELD
GA ERVOOR EN
ONTDEK
HEB EEN
GROEIMINDSET

07. IK BEN NIEUWSGIERIG
Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik
exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in
al zijn dimensies. Ik ben bereid om het nieuwe te
ontdekken en erover te leren. Ik wil exploreren en
experimenteren in de wereld. Ik wil de wereld
onderzoeken en de complexiteit van de wereld ontdekken.
Ik sta open voor de wereld rondom mij. Ik stel veel vragen
en zoek graag het antwoord uit op die vraag. Ik vind het
leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Ik sta open voor
haalbare uitdagingen.
- Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te
ontdekken en erover te leren (IVoc1)
- Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich
(IVoc2)
- Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en
bevindingen formuleren (IVoc3)
- Informatiebronnen raadplegen (IVoc5)
- Dieper ingaan op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele
ontvankelijkheid en groei (IKlg1)
- Ervaren hoe waarden en normen kunnen verschillen
naargelang de context en traditie (IKwn3)
- Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen
(IVoz2)
- Noden en uitdagingen detecteren en er mogelijkheden en
innovatieve oplossingen voor bedenken (IVoz3)
- De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren,
vaststellen en uitdrukken welke gevolgen ervan zijn hier en
elders, nu en later (IVds1)
- De eigen levensbeschouwelijke en spirituele kijk verruimen
door in ontmoeting en in dialoog te treden met anderen
(IKlg2)
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WEES BAAS OVER
JEZELF
WEES AARDIG,
OOK ALS JE HET
ONEENS BENT
BLIJF JEZELF
CONTROLEREN

EERST DENKEN,
DAN DOEN
RESPECTEER HET
STOPTEKEN VAN
DE ANDER
WEES TOLERANT

08. IK KAN ME BEHEERSEN
Ik kan gewetensvol omgaan met mijn gevoelens en
behoeften en deze op gepaste manier communiceren met
de anderen. Ik ben baas over mijn gedrag. Ik beheers de
kunst om mijn emoties op de juiste manier uit te drukken.
- Bewust omgaan met gevoelens en behoeften en deze binnen
aanvaardbare grenzen uiten → zelfbeheersing ontwikkelen
(SEgb2)
- In het eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en
behoeften van anderen (SEiv3)
- De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en
benutten (SErv2)
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RESPECTEER
JEZELF
WEES TROTS OP JE
PRESTATIES
ONTDEK JE
STERKSTE PUNTEN
VERBETER EEN
DING TEGELIJK
WEES NIET BANG
ALS IETS FOUT
GAAT
LEER VAN JE
FOUTEN
JIJ BENT JE FOUT
NIET
NEEM EEN
BREINPAUZE

IK KAN HET ‘NOG’
NIET

09. IK DRAAG ZORG VOOR MEZELF
Ik draag zorg voor mijn eigen lichaam en mijn
welbevinden. Ik heb aandacht voor mijn omgeving en mijn
relaties zonder mezelf daarbij uit het oog te verliezen. Ik
zorg voor mezelf door hoopvol te geloven in en te
vertrouwen op mijn eigen leef-, leer- en ontwikkelkracht.
- Gevoelens en behoeften bij zichzelf en anderen beleven,
aanvaarden, herkennen en in taal uitdrukken (SEgb1)
- Ervaren hoe mensen met de mogelijkheden van hun lichaam
uitdrukking geven aan liefde en tederheid (SEsb1)
- Gezond en liefdevol fysiek contact ervaren en erkennen als
basisbehoefte (SEsb2)
- Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke
gezondheid, en die van anderen en daarbij aandacht hebben
voor: beweging-houding-sedentair gedrag-rust en slaapgenotsmiddelen en medicatie-gezondheid en milieulichaamshygiëne-mentaal welbevinden-relaties en
seksualiteit-veiligheid en eerste hulp-voeding (IVgv1)
- Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen (IKid2)
- Zichzelf worden in verbondenheid met anderen (IKid3)
- Hoopvol geloven in en vertrouwen op de eigen leef-, leer- en
ontwikkelkracht (IKvk2)
- Genderbewust handelen (SEsb4)
- Bereid zijn steun te vragen en/of te geven om de eigen
gezondheid en veiligheid, en die van de anderen te bewaken
(IVgv3)
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GA OP IN DE TAAK
WEES
ENTHOUSIAST OM
NIEUWE DINGEN
TE PROBEREN
WEES TROTS OP
AL JE PRESTATIES
EN VIER
GENIET VAN
EXPRESSIE
LUISTEREN NAAR
ANDEREN EN LEER
HELP DE ANDER
VERGELIJK JEZELF
NIET MET DE
ANDEREN, ALLEEN
MET JEZELF
STA OPEN VOOR
DE ANDEREN
WEES VRIENDELIJK

10. IK GENIET VAN MIJN LEREN/LEVEN
Ik kan plezier beleven en voldoening ervaren bij het
spelen, bewegen, leren en leven. Ik weet dat ik pas mezelf
ten volle kan worden in verbondenheid met de anderen.
Als ik geniet zal de ander ook meer deugd beleven. Ik
geloof in de win-win situatie. Ik ben trots op mijn
prestaties en gebruik dat wat ik leer, ook in mijn eigen
leven. Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch
en kunstzinnig uitdrukken.
- Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en
leven (IKvk1)
- Zichzelf worden in verbondenheid met anderen (IKid3)
- Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich
daarover uitdrukken (SErv1)
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WEES ACTIEF
DOE EEN
BIJDRAGE
WEES TOLERANT
WEES AARDIG,
OOK AL BEN JE
HET ONEENS

LUISTER ACTIEF
ZOEK NAAR
OPLOSSINGEN

WEES EEN
TEAMSPELER
LEG HET UIT ALS
ANDEREN HET
NIET BEGRIJPEN
WERK
COOPERATIEF

11. IK BEN ACTIEF EN ENGAGEER ME
Ik werk en leef goed samen in team of met een partner. Ik
ben bereid om actief deel te nemen en me te engageren.
Ik wissel ideeën uit en sluit compromissen als dat nodig is.
Ik help anderen en kan goed luisteren. Ik ben bereid me in
te zetten voor één gemeenschappelijk doel. Ik weet dat
me inzetten dé manier is om te leren en te groeien.
- Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich
daarover uitdrukken (SErv1)
- Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het
realiseren van een gemeenschappelijk doel (SErv3)
- Zoeken naar mogelijkheden om, in respect voor zichzelf en de
ander, aan eigen behoeften en die van anderen tegemoet te
komen (SEgb3)
- De eigen levensbeschouwelijke en spirituele kijk verruimen
door in ontmoeting en in dialoog te treden met anderen
(IKlg2)
- Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of
activiteit enthousiast en volhardend vorm en inhoud geven
(IVoz1)
- Noden en uitdagingen detecteren en er mogelijkheden en
innovatieve oplossingen voor bedenken (IVoz3)
- Basisvertrouwen ontwikkelen (IKid1)
- Zichzelf worden in verbondenheid met anderen (IKid3)
- Gewetensvol handelen (IKwn2)
- Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een
leefbare planeet (IVds4)
- Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is
voor iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de
kwetsbare ander (IVds3)
- Zorg dragen voor de mentale, sociale en fysieke gezondheid
van anderen (IVgv1)
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LAAT JE NIET
AFLEIDEN
IK DRAAG MIJN
STEENTJE BIJ AAN
DE GROEP
WERK HARD VOOR
DE GROEP

DEEL DE TAAK IN
STUKKEN
OEFEN VEEL
VERBETER DE
GROEP
HEB EEN
GROEPSMINDSET
WEES AARDIG,
OOK ALS JE HET
ONEENS BENT

VRAAG HULP
GEEF HULP
WEES ALERT
VOOR DE ANDER
HOE KAN IK DE
GROEP STERKER
MAKEN?

12. IK NEEM MIJN VERANTWOORDELIJKHEID
Ik maak keuzes en ben bereid verantwoording af te leggen
voor die keuzes. Ik weet dat ik een deel van het geheel
ben en daarom ben ik verantwoordelijk om ook mijn
steentje bij te dragen aan het geheel. Met inzet en
doorzettingsvermogen toon ik mijn verantwoordelijkheid.
- Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te
geven aan die keuzes en daar verantwoordelijkheid voor
opnemen (IVzv1)
- Bereid zijn steun te vragen en/of te geven om de eigen
gezondheid en veiligheid, en die van anderen te bewaken
(IVgv3)
- Bijdrage aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor
iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de
kwatsbare ander (IVds3)
- Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een
leefbare planeet (IVds4)
- Samenwerken aan één gemeenschappelijk doel (SErv3)
- Gewetensvol handelen (IKwn3)
- Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke
gezondheid en veiligheid en die van de anderen (IVgv1)
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STA OPEN VOOR
DIVERSITEIT
ZOEK NAAR
HERSTEL
WEES
RESPECTVOL
WEES AARDIG ALS
JE HET ONEENS
BENT
ONTHOUD DAT
IEDEREEN KAN
BIJDRAGEN
VERLIES JEZELF
NIET

13. IK HEB RESPECT
Ik weet dat iedereen zijn eigenheid heeft en dat
respecteer ik. Bij conflictsituaties en frustratie probeer ik
respectvol en met gepaste taal te communiceren om tot
herstel te komen. Ik draag bij aan een zinvolle samenleving
waar plaats is voor iedereen en probeer respectvol om te
gaan met en te zorgen voor de anderen.
- De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en
deze benutten (SErv2)
- De eigenheid en grenzen van anderen respecteren (SEiv2)
- Respectvol en met gepaste taal communiceren over
seksualiteit (SEsb3)
- Genderbewust zijn, gendervriendelijk handelen en
verschillende relatievormen (h)erkennen (SEsb4)
- Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect
voor zichzelf en de ander(en) (SErv5)
- Gewetensvol handelen (IKwn2)
- Ervaren hoe waarden en normen kunnen verschillen
naargelang de context en de levensbeschouwelijke traditie
en daarvoor respect opbrengen (IKwn3)
- Bijdrage aan een zinvolle samenleving waar plaats is voor
iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de
kwetsbare ander (IVds3)
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BEHEERS JEZELF
ZOEK NAAR
NIEUWE
OPLOSSINGEN
VERTROUW EN
ZOEK NAAR
HERSTEL

WEES TOLERANT
BEGIN OPNIEUW
EN DOE HET
BETER
LUISTER NAAR
FEEDBACK
BEDENK EEN PLAN

14. IK ZOEK NAAR OPLOSSINGEN EN HERSTEL
Ik kan in moeilijke situaties en bij frustratie me beheersen
en heb voldoende vertrouwen in mezelf en in de anderen
om die moeilijke momenten positief om te buigen en
oplossingen te bedenken waarbij ik mezelf en de anderen
blijf respecteren. Ik probeer steeds oplossend te handelen
en te komen tot herstel.
- Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect
voor zichzelf en de anderen (SErv5)
- Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties,
zonder de eigen identiteit te verliezen (SEiv1)
- De eigenheid en grenzen van anderen respecteren (SEiv2)
- In het eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en
behoeften van anderen zonder zichzelf te verliezen (SEiv3)
- Basisvertrouwen ontwikkelen (IKid1)
- Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties
ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er
bevrijdend mee om te gaan (IKvk4)
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PLAATS IN DE
SCHOENEN VAN
DE ANDER
LUISTER NAAR DE
ANDEREN
ZEG ALS JE IETS
NIET BEGRIJPT

EERST DENKEN
DAN DOEN
HERKEN DE
PARELTJES IN DE
ANDER
BEKIJK HET EENS
VAN DE ANDERE
KANT

15. IK KAN ME INLEVEN
Ik kan me inleven in de situatie van anderen. Ik probeer
me te verdiepen in de gevoelens, gedachten en behoeften
van de anderen. Ik doe mijn best te begrijpen wat er in
iemand anders omgaat. Ik denk na over de invloed van
mijn woorden en daden. Als ik met iemand van mening
verschil, kan mijn inlevingsvermogen mijn oordeel
verzachten of mijn veroordeling wegnemen.
- Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties,
zonder de eigen identiteit te verliezen (SEiv1)
- In het eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en de
behoeften van anderen zonder zichzelf te verliezen (SEiv3)
- Ervaren hoe waarden en normen kunnen verschillen
naargelang de context en de levensbeschouwelijke traditie
(IKwn3)
- De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren,
vaststellen en uitdrukken welke de gevolgen ervan zijn hier
en elders, nu en later (IVds1)
- Beseffen dat wat we nu en hier doen gevolgen heeft voor
later en voor anderen elders op de wereld (IVds2)
- De eigenheid en grenzen van anderen respecteren (SEiv2)
- Gendervriendelijk handelen (SEsb4)
- Zichzelf worden in verbondenheid met anderen (IKid3)
- Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als
het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten:
* zich openstellen
* zich discreet opstellen
* tot zichzelf komen (SErv4)
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IK VERTROUW OP
DE LEERKRACHT
VRAAG HULP
LUISTER NAAR DE
ANDEREN
ZEG ALS JE HET
NIET BEGRIJPT

STEL VRAGEN
WEES NIET BANG
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GAAT
WEES
ENTHOUSIAST OM
MET NIEUWE
KINDEREN OM TE
GAAN
ONTDEK JE
STERKSTE PUNTEN

16. IK VERTROUW OP JOU
Ik sta open voor de anderen. Vanuit mijn zelfvertrouwen
ontstaat basisvertrouwen naar de anderen. Ik neem
bewust sociale rollen op want ik kan mezelf zijn in
verbondenheid met de anderen. Ik vertrouw op de
meester/juf en daarom volg ik zijn/haar autoriteit (regelsafspraken). Want wil ik met anderen leren, spelen,
bewegen en leven dan moet ik samen met anderen
aanvaarden dat er een wet is die ons overstijgt, namelijk
de afspraken die gemaakt zijn in de klas/school.
- Basisvertrouwen ontwikkelen (IKid1)
- De eigen levensbeschouwelijke en spirituele kijk verruimen
door in ontmoeting en in dialoog te treden met anderen
(IKlg2)
- Bereid zijn steun te vragen en/of te geven om de eigen
gezondheid en veiligheid, en die van anderen te bewaken
(IVgv3)
- Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is
voor iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de
kwetsbare ander (IVds3)
- De verscheidenheid van mensen als rijkdom ervaren en deze
benutten (SErv2)
- Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als
het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten:
* leiding aanvaarden en opvolgen
* hulp bieden
* hulp vragen en aanvaarden
* zich openstellen voor anderen (SErv4)
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GEBRUIK ‘STOP’
WEES TROTS OP JE
PRESTATIES
WEES AARDIG,
OOK ALS JE HET
ONEENS BENT
KOM GEPAST OP
VOOR JEZELF
IK BEN HET
WAARD
UIT JE MENING
GEPAST
WEES FLEXIBEL

17. IK BEN WEERBAAR
Situaties die ik als moeilijk ervaar en frustraties probeer ik
om te buigen door te zoeken naar oplossingen. Ik durf op
een gepaste manier opkomen voor mezelf zonder anderen
schade te berokkenen. Ik heb een goed gevoel van
eigenwaarde en ben me bewust van mijn eigen gevoelens
en die van anderen. Ik ben voldoende sterk om ‘stop’ te
zeggen bij grensoverschrijdend gedrag.
Ik zet door bij tegenslagen en leer daarvan om te groeien.
- Grensoverschrijdend gedrag herkennen en er weerbaat mee
omgaan (IKvk5)
- Positief, realistisch zelfbeeld opbouwen (IKid2)
- Flexibel omgaan met veranderende omstandigheden (IKvk3)
- Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en
weerbaar kunnen omgaan met groepsdruk (SErv1)
- Bewust sociale rollen opnemen die zowel individueel als het
groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten:
* opkomen voor zichzelf en zich weerbaar opstellen (SErv4)
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WEES TOLERANT
DE GROEP GAAT
VOOR
EERST DENKEN
DAN DOEN
GEBRUIK JE
INLEVINGSVERMOGEN
WEES AARDIG,
OOK ALS JE HET
ONEENS BENT
HOU HET GROEPSDOEL VOOR OGEN
OEFEN HET
FLEXIBEL ZIJN

18. DE GROEP LAAT IK VOOR
Ik let op mijn eigen behoeften en emoties en laat deze op
gepaste tijden minder belangrijk zijn dan het
gemeenschappelijke doel van de groep. In mijn gedrag hou
ik rekening met verwachtingen van de ganse groep.
- Samenwerken aan één gemeenschappelijk doel (SErv3)
- In eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en
behoeften van anderen (SEiv3)
- Gewetensvol en verantwoord handelen (IKwn2)
- De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en
deze benutten (SErv2)
- Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als
het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten:
* leiding aanvaarden en opvolgen
* zich present stellen
* zich openstellen voor een ander
* zich kritisch opstellen ten opzichte van zichzelf
* zich discreet opstellen (SErv4)
- Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect
voor de ander(en) (SErv5)
- Zoeken naar mogelijkheden om, in respect voor zichzelf en de
ander, aan eigen behoeften en dei van anderen tegemoet te
komen (SEgb3)
- De eigenheid en grenzen van anderen respecteren (SEiv2)
- Flexibel omgaan met veranderende omstandigheden (IKvk3)
- Op een constructieve manier met feedback omgaan (IVzv5)
- Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke
gezondheid en veiligheid, en die van anderen (IVgv1)
- Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de
gezondheid en veiligheid beïnvloeden en op basis daarvan,
binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen (IVgv2)
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NEEM JE TAAK OP
LAAT JE NIET
AFLEIDEN
DOE JE BIJDRAGE
NEEM JE
VERANTWOORDELIJKHEID

DENK AAN DE
GROEP
WEES FLEXIBEL

NEEM OOK EENS
EEN ANDERE
POSITIE IN
PROBEER HET
BETER TE DOEN
DAN DE VORIGE
KEER

GA ERVOOR EN
OEFEN

19. IK NEEM MIJN TAAK/ROL OP IN DE groep
Bij het samenleven en samenwerken zal ik mijn taak
uitvoeren omdat ik weet dat iedereen in de groep zijn rol
moet opnemen om te komen tot een gemeenschappelijk
doel. Ik probeer mijn rol uit te voeren om bij te dragen tot
een zinvolle omgeving.
- Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als
het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten:
* leiding geven
* leiding aanvaarden en opvolgen
* hulp bieden
* hulp vragen en aanvaarden
* zich present stellen
* zich openstellen
* zich kritisch opstellen tegenover zichzelf en de anderen
* opkomen voor zichzelf en weerbaar zijn
* zich discreet opstellen
* tot zichzelf kunnen komen (SErv4)
- Samenwerken aan één gemeenschappelijk doel (SErv3)
- Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is
voor iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de
kwetsbare ander (IVds3)
- Zichzelf worden in verbondenheid met anderen (IKid3)
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WEES TROTS OP JE
GROEP
VOEL JE
VERBONDEN
GA SAMEN VOOR
EEN DOEL
BEDENK NIEUWE
OPLOSSINGEN
VOOR DE GROEP
BOUW AAN JE
KLAS
VIER HET
SAMENZIJN
DURF JE TE UITEN,
JE BENT VEILIG
SAMENWERKEN =
LEREN SAMEN
LEVEN

20. IK GENIET VAN DE GROEP
Ik geniet van het samenleven, samenwerken, samen
bewegen, samen samenspelen en het communiceren met
anderen. Wanneer we samen tot succes komen, zal het
plezier van de groep verhogen. In het samen genieten zit
de kiem tot groei.
- Zichzelf worden in verbondenheid met anderen (IKid3)
- Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en
leven (IKvk1)
- Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich
daarover uitdrukken (SErv1)
- De verscheidenheid van mensen als rijkdom ervaren en deze
benutten (SErv2)
- Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het
realiseren van een gemeenschappelijk doel (SErv3)
- Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als
het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten (SErv4)
- Om te genieten van de groep oplossingsgericht omgaan met
conflictsituaties, in respect voor zichzelf en de ander(en)
(SErv5)
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Schoolgids voor de ouders van de SintMauritiusschool

Hoe we leren en leven op de Sint-Mauritiusschool
Het kan zijn dat uw kind op een heel andere manier leert dan uzelf vroeger op
school deed. De leerkrachten van de Sint-Mauritiusschool van Bilzen houden
de ontwikkelingen bij op gebied van leren en lesgeven. Wellicht vertelt uw kind
thuis het volgende over het leven en leren op onze school:

