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Visie De Bron
Als school willen we onderwijsresultaten verbeteren en kansen verhogen. Niet alleen in
het onderwijs , maar ook in het toekomstig leven.
Om die ontwikkeling te stimuleren wordt de school omgevormd tot een krachtige

leeromgeving waarin kinderen doelgericht ondersteund worden bij het verwerven van
leerervaringen.
Ons onderwijs wordt aangeboden op maat van iedereen. We stemmen onze visie af
op het pedagogisch project van het GO!
Het multicultureel karakter willen we aanwenden als een troef voor ons onderwijs . Door
van en met elkaar te leren.
BS ‘De Bron’ is een Brusselse basisschool met 88 procent Franstalige, 10 procent
anderstalige en 2 procent Nederlandstalige leerlingen.
De vier vestigingsplaatsen hebben allemaal leerlingen met een verschillende sociale
achtergrond. Tal van nationaliteiten vertegenwoordigen onze school.
De allochtone leerlingen praten met hun ouders de taal van hun herkomstland in
combinatie met het Frans. Zij hebben een beperkte notie van het Nederlands en leveren
ook inspanningen om dit te spreken bij (in)formele schoolcontacten.
Bij de autochtone leerlingen praat één van de twee ouders Nederlands met hen. Deze
groep vertegenwoordigt ongeveer 10 % van onze totale leerlingenpopulatie.
In De Bron werken we aan een positief en veilig klasklimaat voor alle kinderen. We
werken samen met alle partners die met de school betrokken zijn.
Alle partners zijn evenwaardig en we kunnen van elkaar leren.
Kinderen verkennen verschillende waarden, normen,talenten en culturen.
Het kind staat centraal. In een talige leeromgeving streven we naar optimale leer- en
ontwikkelingskansen voor alle kinderen .
Vanuit ervaringsgericht en handelingsgericht onderwijs willen we onze kinderen
betekenisvolle taken geven om hun intellectuele ontwikkeling te stimuleren. Dit
betekent dat we er willen voor zorgen dat alle kinderen maximale leerwinst verwerven.
Hiervoor is een zorgstructuur opgesteld. Elk kind/ouder krijgt ondersteuning van
leerkrachten en externen (CLB, OCB,PBD,…) .
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Deze ondersteuning wordt ook georganiseerd voor leerkrachten en ander personeel van
de school. Op deze manier kunnen ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen om bij te blijven
in de constant evoluerende onderwijswereld.

We streven er naar om ALLE kinderen dezelfde kansen aan te bieden, rekening
houdend met de diversiteit inzake socio-culturele, etnische of socio-economische
achtergronden, leerstijlen en talenten.
De gezondheid van onze kinderen is uitermate belangrijk voor ons. We streven er dan
ook naar hun fysieke ontplooiing te stimuleren. Zowel sport, voeding, hygiëne als
lichaamshouding behoren tot onze aandachtspunten.

Deze visie wordt vertaald in activiteiten zoals hoekenwerk, handelingsgericht werken,
oudercontacten, infomomenten,… .

