
Ik wil je zien 

omdat je 

belangrijk bent! 

Ik voel me goed 

en dat helpt me 

bij het groeien! 

Ik vind het fijn 

dat men in mij 

gelooft! 

Ik word gehoord 

zoals het hoort! 

 

Basisschool Onze-Lieve-Vrouw 

Afdeling Gottem - Grammene 

Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze 

 

Beste ouder         13 november 2018 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar werd het opvoedingsproject van de school herwerkt. 

Waarden zoals respect, welbevinden, persoonlijke groei, open communicatie en vertrouwen 

stellen wij op onze school centraal. 

Deze waarden willen we koppelen aan onze zorgvisie: “de Zorgboom”. 

Meer uitleg over onze “Zorgboom” vinden jullie terug op de website www.wongrago.be. 

De Zorgboom in de gang van de school te Gottem is aangegroeid met de waarden die wij 

gekozen hebben. 

Tekstballonnen geven weer waar die waarden voor staan. 

  

Tekstballon 1  gericht naar het hart – collage hart: foto’s van de 

verschillende activiteiten doorheen het schooljaar. 

 We kiezen voor erkenning- waardering –respect . 

 

 Tekstballon 2  gericht naar een tak in evolutie, hoofd, hart, handen. 

 We kiezen voor welbevinden – gezonde geest in een gezond lichaam. 

  

    Tekstballon 3  pluimen (die van de takken vallen) met lieve 

woordjes, complimenten, groeikansen. 

We kiezen voor vertrouwen. 

 

 Tekstballon 4  gericht naar de verschillende bladeren – 

twitterblaadjes. 

We kiezen voor openheid- luisterbereidheid – goede communicatie. 

 

         

 

http://www.wongrago.be/


Ik mag het 

mooiste worden 

wat ik ben… 

mezelf! 

Tekstballon 5  gericht naar de verschillende voorwerpen in de 

boom (muziekinstrument, potlood, nest, penseel, ….) 

We kiezen voor persoonlijke groei. 

 

De Twitterblaadjes aan de muur in de gang van de school hangen er niet alleen voor onze 

leerlingen. Ook jullie mogen gerust iets noteren bij tekstballon 4. 

De stift ligt bij het schoolbord bij het binnenkomen van de school. 

Op die manier willen we samen bouwen aan een school waar elk kind zich thuis mag voelen. 

 

Vriendelijke groeten, 

Directie en leerkrachten 

 


