Ons opvoedingsproject
Beste leerling,
Beste ouders,
Je schrijft je in in een Don Bosco school. Dat is een school met een eigen
opvoedingsproject ‘OPVOEDEN MET DON BOSCO ALS GIDS EN
TOCHTGENOOT’. In dit project staat omschreven hoe deze school naar
jou kijkt, wat ze met jou wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken. Het
vormt de leidraad van wat je van de school mag verwachten en wat zij
van jou verwacht. In het kort vatten wij dat hier samen en we vragen je
dit voor akkoord te onderschrijven.
Om je studies verder te zetten heb je een Don Bosco school gekozen. Dat
betekent dat jij hier als leerling centraal staat. Je moet hier niet alleen
leren en vaardigheden verwerven, maar je wordt erkend en benaderd in
alles wat je bent: je sportieve mogelijkheden, je gevoelens, je relaties, je
geloof, …
Je directie, je leerkrachten, paramedici en het ondersteunend personeel
gaan ook met je om in de typische stijl van Don Bosco. Zij bekijken je niet
van op afstand. Zij leggen je niet alles op vanuit de hoogte, maar
proberen met jou in gesprek te gaan over wat hoort en past op onze
school, over wat voor hen belangrijk en waardevol is. Van jou verwachten
wij dat je je leerkrachten ook in die stijl tegemoet treedt. We verwachten
dat je hen niet beschouwt als de buitenstaanders die alles weten en je van
alles opleggen, maar als geïnteresseerde volwassenen die het beste met
je voorhebben.
Zij zijn graag bij je en zullen niet alleen tijdens de les maar ook tijdens de
ontspanning met jou het schoolleven vormgeven. Zij zullen misschien voor
en met jou vakantieactiviteiten plannen of parascolaire initiatieven nemen.
Door dat alles heen tonen zij je dat je geluk hen ter harte gaat . Je mag
verwachten dat zij daarbij rekening houden met wie je bent en met wat je
kan, met wat je al lukt of niet lukt. Van jou verwachten wij dat je
openstaat voor deze activiteiten en deze stijl. Dat je hen in vertrouwen
neemt zoals ook zij jou vertrouwen geven.
Je leerkrachten hopen dat je klas een aangename klas wordt waar je je
thuis mag voelen, waar je iets van je leven mag delen en waar je toffe
kameraden ontmoet. Dat helpt je ook om je studies ter harte te nemen.
Van jou verwachten wij dan ook dat je die klassfeer mee helpt opbouwen
en dat je die sfeer helpt bevorderen door niet afzijdig te blijven.
Je leerkrachten weten ook dat er regels moeten zijn om het schoolleven te
ordenen, voor jou en je kameraden. Anders wordt het een warboel. Zij
zullen bepaalde afspraken maken i.v.m. studie en ontspanning. Zij zullen
die zoveel mogelijk met jou bespreken en niet eenzijdig van bovenaf
opleggen. Van jou verwachten ze dat je daarover een op een

constructieve wijze in gesprek wil gaan, dat je die regels respecteert en je
aan de afspraken houdt.
Een Don Bosco school is niet alleen een school voor leerlingen, ze is ook
een school van leerlingen. Je leerkrachten geven je kansen om je school,
met alles erop en eraan, mede uit te bouwen. Zij verwachten dat je via
de daartoe aanwezige kanalen en via je eigen inbreng je
verantwoordelijkheid in dit proces opneemt en constructief meewerkt waar
dat mogelijk is.
Je zit op een Don Bosco school en dat is ook een katholieke school. Net
zoals je leerkrachten mag je op het vlak van geloof een eigen overtuiging
hebben. Je mag die ook in respect voor anderen ter sprake brengen.
Graag zou wij je de gelovige basis, waarden en principes van ons geloof
doorgeven opdat ook jij daarin gelukkig zou kunnen worden. Maar zeker
verwacht de school van jou dat je met respect luistert naar dit gelovige
gebeuren, er zoveel mogelijk aan deelneemt en je daartegen niet verzet.
Jouw openheid en respect roepen ook het respect van je leerkrachten voor
je eigen overtuiging op.

In naam van het schoolbestuur Leen Fonteyne, directeur.

