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Pedagogisch project van kleuterschool Ondersteboven :  
 
Vanuit een aantal kernwoorden geven we de visie en de eigenheid van onze kleuterschool weer. 
 

POSITIEF 
Vanuit een positieve aanpak en met een open blik gaan we op zoek naar de talenten van al onze 
kleuters. 

 

UITNODIGEND 
We willen een open school zijn, waar communicatie met ouders en kleuters centraal staat. 
Dagelijks staat het team klaar om met ouders de zorg voor hun kleuters te delen. 
We bevorderen laagdrempeligheid door kosten op school bewust laag te houden. 
 

UIT EN THUIS 
We ervaren de seizoenen doorheen onze talrijke uitstapjes in de nabije omgeving van de school. 
We brengen de natuur rondom ons naar de klas … en bij mooi weer organiseren we heel wat 
buitenactiviteiten. 
 

RUIMTE VOOR ELK KIND  
Door een bewuste keuze voor kleine klasgroepen, komen onze kleuters tot leren : 

- In een rustige omgeving 
- Op eigen tempo 
- In een aangename, positieve sfeer 

 

NEUTRAAL 
Een respectvolle houding voor ieders mening en overtuiging, maakt ons bewust van  de diversiteit van 
onze kleuters, met hun eigenheid en specifieke noden. 
 

ACTIEF 
Dagelijks intensief bewegen is een van onze prioriteiten : 

- Aangepaste materialen worden aangeboden, ze nodigen uit tot bewegen op een ruime 
speelplaats. 

- Elke dag voorzien we bewegingsmomenten, zowel vrij als geleid. 
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TOEGANKELIJK 
In een landelijke omgeving, gemakkelijk bereikbaar, kunnen ouders op een veilige manier hun kleuter 
naar school brengen. 
 

UITDAGEND … EN TOCH RUST 
In een uitdagende leeromgeving binnen en buiten de klas creëren we groeikansen voor elke kleuter. 
In onze overprikkelde maatschappij is het belangrijk om een plek te vinden waar je tot rust kan komen. 
Een gezond evenwicht van inspanning en rustpunten draagt bij tot een evenwichtige ontwikkeling van 
kinderen. 

 
UNIVERSEEL 
We hebben aandacht voor elke mens, zonder vooroordelen en met respect voor elke cultuur. 
We planten de zaadjes voor het opgroeien tot wereldburgers. 
 

RIJKE OMGEVING 
We maken gretig gebruik van alle accommodaties nabij de school. 
De sporthal, het cultureel centrum, de atletiekpiste, de prachtige dijken langs de Durme … ze maken 
deel uit van onze leeromgeving. 
 
 

 
 
 


