
Pedagogisch Project van het GO! 

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen 

opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren van de 21ste eeuw, 

kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én -strategie. 

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het 

Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

(PPGO). De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be. In dit kader van 

het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schooleigen visie. 

Wij kozen als symbool voor onze school de tuimelaar omdat: 

De tuimelaar een sociaal, intelligent en fit dier is die kan communiceren en in 

familiale groep door wateren trekt.  

Visie GO! Bs De Tuimelaar 

De bedoeling van onze school is dat wij ervoor zorgen dat iedere leerling de best 

mogelijke start in het leven krijgt. Dit is ons vertrekpunt en van daaruit is ook onze 

schoolvisie ontwikkeld. 

In onze school met een familiaal en gemoedelijk karakter, werken we aan een 

harmonische persoonlijkheidsontwikkeling bij elk kind. Zowel het cognitieve aspect, 

als het sociaal-emotionele luik, de zelfredzaamheid, vernieuwing als een goede 

voorbereiding op de toekomst en het voldoende  bewegen, krijgen de nodige 

aandacht. Dit zijn onze krachten.  

 

1ste kracht: familiaal 

Wij zijn een knusse school met een hart voor kinderen. Iedereen is hier van harte 

welkom. Wij werken met kleine klasgroepen. We zitten in ruime, luchtige en gezellige 

lokalen met nieuw meubilair, leermiddelen en speelgoed. We vinden het enorm 

belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en met plezier naar onze school komt.   

 

 

 

 

 

 

 



 

2de kracht: sociaal vaardig 

Wij hebben veel aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling.                         

De Tuimelaar is een school waar iedereen zichzelf kan zijn en waar je anders kan zijn, 

met respect voor elke overtuiging. We leren dat ieder zijn eigen rol in de 

samenleving heeft en dat we door samen te werken elkaar kunnen aanvullen.  

Als school hebben we oog voor het totale kind met zijn eigen talent(en)en we willen 

hen laten opgroeien tot een sociaal voelend persoon. 

3de kracht: zelfredzaamheid 

Door de kinderen zelfredzaam te maken, worden ze  zelfstandig.                             

Samen willen we door middel van voordoen, helpen, sturen, ondersteunen en 

loslaten de leerling laten groeien.                                                                                                             

Doordat de groepen in de namiddag samenwerken, worden de kinderen 

zelfstandig, sociaal en flexibel. Dit is meteen een goede voorbereiding op verdere 

studies.  

4de kracht: vernieuwend 

Wij bereiden de kinderen voor  op de toekomst. Ze leren al van in de kleuterklas 

verantwoord om te gaan met de mogelijkheden van nieuwe media. Op die manier 

worden ze klaargestoomd voor de toekomst, waarin digitale technologieën een nog 

grotere rol zullen spelen.  

5de kracht: beweging (fitheid) 

Een gezonde geest in een gezond lichaam, daar gaan wij voor!                                 

Naast de lessen lichamelijke opvoeding, vinden wij bewegingstussendoortjes even 

belangrijk. Over de middag en tijdens het jaar worden geregeld extra 

sportactiviteiten aangeboden. 

Tot slot… 

De jeugd heeft de toekomst. En de jeugd maakt ook de toekomst. We geven ze 

daarvoor de beste tools mee die ze nodig hebben! Wat wij aanbieden in De 

Tuimelaar zal onze kinderen helpen om de overstap naar het secundair onderwijs te 

maken en om hun weg te vinden binnen de samenleving.                                              

 

Kies vandaag voor De Tuimelaar, dan zit je morgen goed! 

 

 


