
Het pedagogisch project van de stedelijke scholen van Geel is van toepassing op alle stedelijke scholen. 

Dit project verwijst naar de doelstellingen waar het schoolbestuur samen met alle leerkrachten en 

directies naar streeft.  

Het pedagogisch project van de stedelijke scholen stelt:  

“Het stedelijk onderwijs Geel beoogt een maximale vorming van de persoonlijkheid van ieder kind, 

gericht op een kritisch-creatieve integratie in de hedendaagse dynamische maatschappij en cultuur 

vanuit een fundamentele democratische houding”. 

  

We staan hier helemaal achter. We wilden nog een stapje verder gaan en daarom hebben we onszelf 

de volgende vragen gesteld:  

 Waar staan wij voor, wat is er nu eigen/specifiek aan de Stedelijke basisschool Winkelomheide?  

 Waar willen wij voor gaan, waar dromen wij van?  

 Hoe kunnen we ons pedagogisch project in duidelijke, verstaanbare taal uitdragen naar ouders, 

leerlingen,…? 

 Hoe kunnen we ons pedagogisch project visueel voorstellen? 

  

We vinden dat een pedagogisch project een levend document moet zijn, iets wat we gemakkelijk 

kunnen uitdragen naar ouders, leerlingen en waardoor iedereen gemakkelijk kan begrijpen waar we 

als school voor staan. Elke school is immers anders, heeft een eigen karakter, een eigenheid. Wel 

hebben we er altijd op gelet dat de pijlers die we voorop stelden ook binnen het pedagogisch project 

van Stad Geel pasten. Het gaat niet over iets volledig nieuw, maar wel over een actualisering (= 

moderner maken) en concretisering (= specifieker maken, meer in detail) van de grote pijlers uit het 

algemene pedagogisch project.  

  

Pijlers van onze school 

1. Dorpsschool  

• Samenwerking/contact/betrokkenheid met ouders en buurt  

• Laagdrempelig /kleinschalig/ dorpsschool/vlakbij 

2. Veilige school – sociale karakter  

• Veiligheid / veilig verkeer  

• Sociale vaardigheden/afspraken/structuur 

3. Optimale leerkansen, actief en spelend leren  

• Leerkansen optimaal aanbieden / stevige fundamenten voor de toekomst  

• Zelfstandigheid/ kiezen  

• Begeleiding/ enthousiast, gemotiveerd team met een open, kritische blik  

• Actief onderwijs(LO)(= allerhande interactieve werkvormen zoals partner –of groepswerk, 

naar buiten gaan, sociale vaardigheden)/ spelend leren (KO)/thema   

4. Sportactieve school  

• Groot aanbod aan sport & activiteiten/ sportieve school  

5. Waardengerichte school  

• Hoofd, hart, handen, elk talent is belangrijk/multicultureel, opvoeden tot kritische 

wereldburgers/iedereen telt mee/welkom aan iedereen ongeacht cultuur of 

levensbeschouwing  

6. Zorgzame school  

• Zorgzame school/ welbevinden/hygiëne 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School tussen de huizen: deel van het dorp, samen met de buurt, laagdrempelig maar ook wel een belangrijke 

plaats in het dorp. 

Huisjes in een cirkel met de twee kinderen in het midden: samen met de andere partners omringen we het 

kind met de beste zorgen. Het kind staat altijd centraal. 

Gekleurde raampjes in het schoolgebouw: sbs Winkelomheide is een school vol kleur, ieder kind is uniek. 

Twee kinderen uit het logo met ballonnen: wij gaan voor actief en spelend leren, de ballonnen duiden op het 

speelse effect. 

In de twee kinderen staat een groot hart: zo willen we hoofd, hart, handen benadrukken = totale 

persoonlijkheidsontwikkeling. 

De voetstappen in willekeurige richting:  Het beeld draagt de betekenis samen op weg. De kinderen zoeken 

hun weg en wij begeleiden hen daarin samen met alle andere partners. We bieden hen zoveel mogelijk 

leerkansen.  

  

 


