Beste ouder
Ken jij het leerplan Zin in leren! Zin in leven! al?
Dat is het leerplan voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen.

Het leerplan beschrijft alles wat jouw kind in de basisschool moet leren:
Kennis
Vaardigheden
Attitudes
Inzichten

:
:
:
:

denken en weten
doen en handelen
voelen en zijn
verbanden leggen

Door deze doelen te realiseren bij al onze leerlingen bereiden we ze voor op het leven in
de 21ste eeuw.
Wij willen voor elke leerling het beste. Ook voor jouw kind.
We omringen het met zorg, zodat het ten volle kan ontwikkelen.
We rekenen op een fijne samenwerking met jou.
Je bent altijd welkom in onze school.
Door naar elkaar te luisteren komen we tot nog beter onderwijs.
Wij hebben alvast:

ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN!
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Hoe bereiken we deze doelen?
We streven de best mogelijke ontwikkeling van elke leerling na.
Daarbij bepalen we voor elke les of activiteit een focus vanuit drie vragen:
▪

Wat heeft jouw kind nodig op dit moment in zijn/haar ontwikkeling?

▪

Wat gebeurt er in en rond de school en in de wereld waarover we het
moeten hebben?

▪

Welke doelen uit het leerplan moeten (nog) behaald worden?

Wij zullen op verschillende manieren werken met jouw kind.
De ene keer zullen we het sterk leiden.
Een andere keer zal het zelfstandig spelen en leren of doen we het samen.
Op die manier komt jouw kind tot actief onderzoeken, beleven, spelen en leren.
We realiseren de doelen uit Zin in leren! Zin in leven! Stap voor stap.
Daarbij volgen we een leerlijn die aangeeft wat eerst geleerd wordt en wat erop volgt.
We evalueren regelmatig de ontwikkeling van jouw kind en gaan hierover graag met jou
in gesprek.
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Wie bepaalt in Vlaanderen wat er moet geleerd worden?
Bij wat er moet geleerd worden in Vlaanderen zijn verschillende spelers betrokken:
▪
▪
▪
▪

De Vlaamse overheid formuleert einddoelen die elk kind moet behalen aan het
einde van het zesde leerjaar.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwerkt die einddoelen tot een eigen
leerplan: Zin in leren! Zin in leven!.
De Vlaamse bisschoppen formuleren de doelen voor het leergebied Roomskatholieke godsdienst.
Onze leraren gebruiken dit leerplan dagelijks bij het voorbereiden van hun
lessen en activiteiten.

Om goed te kunnen inspelen op de context van onze school en op de interesse van jouw
kind kunnen we hier nog leerinhouden aan toevoegen.

Zin in leren! Zin in leven!
Waar gaat het om?

Graag leren is belangrijk, want je doet het levenslang.
Daarom zijn we kritisch voor de leerstof die we aanbieden.
Die moet de moeite waard zijn en aansluiten bij wat jouw kind in het verdere leren en
leven nodig heeft.
Ten slotte willen we dat jouw kind doorheen het leren en leven op school ontdekt wat
voor hem/haar in het leven belangrijk is, ook op levensbeschouwelijk vlak.
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Wat moet er geleerd worden?
Zin in leren! Zin in leven! beschrijft tien ontwikkelvelden.
Daar zetten we dagelijks op in.
Elk veld is belangrijk.
Het bevat de doelen die nodig zijn om de totale ontwikkeling van jouw kind te
bereiken.

Vier ontwikkelvelden bevatten de doelen die betrekking hebben op jouw kind als
persoon.
Socio-emotionele ontwikkeling
Jouw kind leert op een warme wijze in relatie treden met zichzelf en met anderen. Het
kan goed uitdrukken wat het voelt en wil.
Ontwikkeling van een innerlijk kompas
Jouw kind leert zichzelf kennen. Het kan richting geven aan zijn/haar leven. Het kan
omgaan met moeilijke situaties.
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
Jouw kind neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf en voor anderen. Het neemt
initiatief en is kritisch. Het is zelfstandig. Het onderzoekt graag dingen en is creatief.
Motorisch en zintuiglijke ontwikkeling
Jouw kind beschikt over de motorische en zintuiglijke vaardigheden die nodig zijn om
zelfredzaam te spelen, te leren en te leven.
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Zes ontwikkelvelden zijn gericht op de ontwikkeling van alles wat jouw kind nodig heeft
om te kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag en morgen.

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
Jouw kind is nieuwsgierig naar de wereld waarin het leeft. Het onderzoekt zijn/haar
omgeving en verwerft inzicht in de wereld.

Mediakundige ontwikkeling
Jouw kind gaat enthousiast, zelfredzaam en kritisch om met media.

Muzische ontwikkeling
Jouw kind geniet van kunst en kan zich uitdrukken in beeld, muziek, dans en drama.

Taalontwikkeling
Jouw kind verkent verschillende talen. Het zet taal doelgericht in bij spelen, leren en
leven.

Ontwikkeling van wiskundig denken
Jouw kind bedenkt hoe het wiskunde kan gebruiken om een probleem aan te pakken.

Rooms-katholieke godsdienst
Jouw kind staat open voor een diepere dimensie in het leven. Het maakt kennis met de
katholieke geloofstraditie en gaat ermee in dialoog. Het leert omgaan met een veelheid
aan levensbeschouwingen. Het groeit op levensbeschouwelijk, religieus en/of
godsdienstig vlak.
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