Visie : GBS DE FONKEL DIEGEM
“De Fonkel laat iedereen schitteren”
De naam en de slogan van onze school verwoorden onze visie op onderwijs.
De Fonkel wil alle leerlingen met hun talenten laten schitteren, maar hen eveneens de kans bieden om
nieuwe talenten te verwerven. Wij willen dat onze leerlingen zich in onze school thuis voelen en kunnen
ontwikkelen tot gelukkige, zelfbewuste leerlingen die hun eigen talenten en vaardigheden kennen en hun
moeilijkheden en beperkingen aanvaarden.
Onze school situeert zich in de rand rond Brussel en onze leerlingen wonen in de gemeente of de
omliggende gemeenten. Sedert enkele jaren neemt de meertaligheid in onze school toe. Voor een groot
deel van onze leerlingen is het Nederlands de tweede of zelfs de derde taal. Deze meertaligheid is een
uitdaging voor ons om onze kinderen in onze Nederlandse taal te onderwijzen en zo hen in de toekomst alle
kansen te geven.
Omgaan met verschillen tussen de leerlingen is een positieve uitdaging, want differentiatie betekent
immers niet enkel de zwakkere leerlingen ondersteunen, maar ook de sterkere leerlingen uitdagen.
Dit trachten we te verwezenlijken door een krachtige leeromgeving te creëren waarin we werken met het
hele team aan de voortdurende ontwikkeling van de instappende kleuters tot en met de leerlingen van het
zesde leerjaar. Met als doel, onze leerlingen sterk in hun schoenen te laten staan om zo de overstap naar
het middelbaar goed voorbereid te kunnen maken.
Om tegemoet de komen aan de noden van al onze leerlingen, bouwen wij een sterk beleid uit dat gericht is
op het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en het realiseren van de eindtermen. Dit willen we bereiken
door zo veel mogelijk te vertrekken vanuit realistische, levensechte situaties uit het dagelijkse leven van het
kind en dit door spelenderwijs de verschillende leergebieden te exploreren.

Deze visie geeft een ideaalbeeld weer, geen eindgarantie, wél een inspanningsgarantie. Een specifiekere
uitdieping van onze schoolwerking omtrent Nederlands, wiskunde en zorg wordt nader verklaard in de
desbetreffende werkdocumenten (visies).

