Wij - Jij samen (W)Onderwijs
In dialoog en verbondenheid werken we samen met jou, je ouders en je omgeving.
We spreken vooral met jou, niet alleen over jou. We gaan samen op weg in een team van
verschillende medewerkers uit onderwijs en zorg, waarbij jouw inbreng van bijzonder grote
waarde is. Je talenten, je vragen, je noden - kortom JIJ bent richtinggevend.

Jij het wonder...
Bij ons ben je van harte welkom zoals je bent. Je mogelijkheden en talenten
zijn belangrijk. Je beperkingen, je kleur, je afkomst, je levensvisie... zien we
als kansen. Wie je ook bent, wij omringen je met warme, liefdevolle aandacht
en we doen dat vanuit het christelijk verhaal.

Wij - Jij wijs...
Je kan rekenen op een ‘wijs’ en dynamisch team, een directie die inspireert
en stimuleert. Hierbij dringen we ons niet op en geven we onze inzichten en
ervaringen een plaats in de begeleiding. We willen als teamleden voldoening
hebben aan en evolueren in de weg die we met jou afleggen.
Hiervoor professionaliseren we ons voortdurend en dragen zorg voor de groei
en het welzijn van elkaar. In werkgroepen geven we onze missie vorm door
deze expertise om te zetten in acties.

Opdat je op eigen kracht verder kan...
We blijven naast je staan in het uitbouwen van je talenten en hebben hierbij aandacht voor de
ontwikkeling van hoofd (denken), hart (gevoelens) en handen (doen). Dit doen we vanuit een
geloof in jouw kunnen waarbij we je welbevinden voorop stellen. Eigenlijk willen we de
omgeving waarin je terecht komt versterken zodat jij daar echt welkom bent. We zorgen er
daarom voor dat de doorstroming tussen de verschillende leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus (kleuterschool -> lagere school -> secundair onderwijs) zo soepel mogelijk verloopt.
Overleg dat resulteert in concrete acties tussen leerkrachten van de kleuterschool en het eerste
leerjaar en leerkrachten van onze derde graad met de collega’s van de eerste graad
kOshSec, maakt dit mogelijk

(W)Onderwijs in het centrum van...
Om dit alles vorm te geven biedt onze moderne school alle faciliteiten
conform het digitale tijdperk waarin we leven. We beschikken over eigentijdse lokalen, speelplaatsen, speelvelden, sportaccommodatie,...
Uiteraard hebben we ook aandacht voor de wereld rondom ons. Als school
in het centrum van Herentals maken we dankbaar gebruik van de makkelijk
bereikbare faciliteiten die de stad ons biedt op cultureel, sportief en economisch vlak. Daarnaast organiseren we tal van extra-murosactiviteiten:
boerderijklassen voor het derde leerjaar, bosklassen voor het vijfde leerjaar,
een skivakantie voor het zesde leerjaar, schoolreizen, een 3-daagse afsluiter
van de lagere school voor onze zesdeklassers in de Hoge Rielen,...

