
 

 
 
 
 
 
ONS OPVOEDINGSPROJECT 
De oorspronkelijke tekst 
 
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 
dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool 
verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school 
hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een 
engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk 
betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen 
een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. 
Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de 
wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de 
katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte 
partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat 
houdt ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst. 
De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de 
website van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 
 
Het onderwijs in onze school wordt georganiseerd door de Aalmoezeniers van de Arbeid, 
een kloosterorde die zich haast volledig op het onderwijs richt en eigen specifieke 
onderwijsmethodes toepast. Ze heeft steeds de nadruk gelegd op het sociale engagement 
van de jongeren. 
 
Van bij hun stichting, vlak na het verschijnen in 1891 van de encycliek "Rerum Novarum" van 
paus Leo XIII, hebben de Aalmoezeniers van de Arbeid maar één groot doel voor ogen 
gehad: de verbetering van het lot van de arbeider en de ontplooiing van de jonge mens tot 
een volwaardig en nuttig lid van de maatschappij. Het opvoedingsproject van de scholen van 
de Aalmoezeniers van de Arbeid beoogt elke leerling te begeleiden naar volwassenheid in 
het licht van de christelijke waarden in het algemeen en deze van Rechtvaardigheid en 
Liefde in het bijzonder. 
 
Ons doel is jonge mensen te vormen die bekwaam zijn om in de moeilijkste 
levensomstandigheden te kiezen, te beslissen en te handelen. Onze school wil jongeren 
helpen in hun streven om op eigen benen te staan. Het moet steeds onze betrachting zijn 
mensen te vormen die in onze gecompliceerde maatschappij durven uitkomen voor hun 



 

christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en bekwaam zijn samen te werken met mensen 
die er een andere levensbeschouwing op nahouden. 
 
In onze scholen krijgt elke leerling een bijzondere aandacht. Als een jongere moeilijkheden 
heeft, zich gekwetst of benadeeld voelt door omstandigheden op school, thuis of elders, 
zullen wij des te meer met hem begaan zijn. Het is een heerlijke traditie in onze scholen dat 
een zwakkere leerling door de anderen wordt geholpen. De strijd tegen mislukken op school 
is onze dagelijkse strijd. 
 
In die geest proberen wij van onze school één grote levens- en leergemeenschap te maken. 
Leerlingen, ouders, leraars, opvoeders, administratief- en onderhoudspersoneel, directeur 
en inrichtende macht: we moeten één grote familie vormen waar ieder lid - hoe klein ook - 
medeverantwoordelijk is voor de goede werking van het geheel. 
 
Dankzij het doorgeven van een geest van solidariteit door de jongeren zelf in de klas en in de 
ganse school, helpen wij mee aan de vorming van jonge mensen die morgen hun familiale, 
sociale en beroepsverantwoordelijkheid niet uit de weg behoeven te gaan. 
Als we erin slagen jongeren gevoelig te maken voor een levenshouding die stoelt op 
rechtvaardigheid en liefde, dan zullen ze veel sterker staan wan¬neer ze later onvermijdelijk 
geconfronteerd worden met sociale problemen. De opdracht van de Aalmoezeniers van de 
Arbeid impliceert ook een geest van samenwerking tussen Inrichtende Macht, directies, 
leerkrachten, opvoeders, ouders en leerlingen, met eerbiediging van ieders vrijheid. 
We willen bouwen aan een school waarin iedereen zich thuis voelt en waar een wil heerst 
om in harmonie samen te werken. 
 
Jongeren tot ontplooiing brengen is een moeilijke maar buitengewone opdracht. We voelen 
ons gelukkig dit samen te mogen waarmaken. 
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