
 

 

Schoolvisie 

 

Ons logo met de verschillende puzzelstukken  

- symboliseert de diversiteit in onze school waar iedereen welkom is 

- toont dat iedereen kan groeien, zijn weg vinden op eigen tempo 

- weerspiegelt een dynamisch team dat helpt, begeleidt en motiveert. 

 

Onze belangrijkste puzzelstukken:  

Ruimte en groen 

We beschikken letterlijk over een grote groene speelweide met bos en een veelzijdige ruime 

speelplaats. Onze dieren krijgen dagelijks de nodige zorg en liefde. 

Dagelijks contact met de natuur bevordert het welbevinden. Kinderen die spelen en leren in 

de natuur ontwikkelen - spelenderwijs - allerlei inzichten en vaardigheden. Het helpt kinderen 

opgroeien tot flexibele, veerkrachtige volwassenen, creatief in denken en handelen. 

De gevarieerde, groene ruimte geeft aanleiding tot sociale interactie. Kinderen worden rustig 

en concentreren zich beter. 

 

Familiaal en kleinschalig 

We zijn een kleine school waar je groot wil worden. Iedereen kent iedereen ! We bieden onze 

kinderen een beschermende, huiselijke sfeer waarin ze in alle veiligheid kunnen ontdekken en 

leren. De Sint-Jozefsschool Messelbroek is een hartelijke school met een open dialoog met de 

ouders. Als team zijn we een voorbeeld voor de kinderen op school. We zijn een goede 

collega van mekaar en we zorgen voor een fijne sfeer in de groep. 

Kennen en kunnen 



Ons professioneel schoolteam zorgt via gestructureerde, vernieuwende en gedifferentieerde 

werkvormen voor een evolutie naar een veelzijdige ontwikkeling van elke kleuter en elk lagere 

schoolkind. Wij dragen hierbij zorg hoog in het vaandel waarbij ieders talent van belang is. 

Het kind staat centraal ! 

Welbevinden 

Veerkracht en mentaal welbevinden krijgt een centrale plaats in onze school. Ervoor zorgen 

dat leerlingen goed in hun vel zitten zodat hun motivatie en schools presteren een boost 

krijgen is voor ons prioritair. 

We hanteren een samenhangend beleid om het welbevinden van onze leerlingen te 

versterken. Optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, 

eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met 

de eigen emoties zijn voor ons de kernwaarden van een goed welbevinden.  

Diversiteit = verscheidenheid 

Ook in onze school is er diversiteit, dat is vanzelfsprekend. Diversiteit is een boeiende 

invalshoek om vaardigheden als empathie, respect en verantwoordelijkheid te verkennen. We 

hanteren een multicultureel beleid waarbij iedereen leert van verschillende achtergronden en 

perspectieven. We benaderen diversiteit op een actieve en positieve manier zo neemt de 

sociale samenhang én de prestaties toe. We beogen dat alle kinderen maximale leerkansen 

krijgen ongeacht sociaal economische achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, etnische 

herkomst,… en dat ze kunnen kiezen voor datgene waar ze goed in zijn of het meeste 

belangstelling voor hebben. 

Katholieke dialoogschool 

Wij zijn een Katholieke school voor alle kinderen ongeacht de afkomst, de kleur, de religie of 

de handicap. Iedereen hoort erbij, we omarmen iedereen op een warme manier.  De bijbel 

geeft ons inspiratie om onze leerlingen voor te bereiden op een gelukkig leven waarbij ze 

engagement tonen, ook buiten de schoolmuren. 

 


