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Het klavertje vier staat symbool voor geluk, het is dan ook niet toevallig de naam die we
kozen voor onze school. We willen een warme school zijn waar kinderen graag naar toe
komen om samen te leren, te spelen en op te groeien tot mondige en zelfredzame jongeren.
We zijn daarbij een betrouwbare partner in de opvoeding van onze leerlingen. Ons handelen
is altijd waardengedreven; wij kozen ervoor om specifiek de waarden openheid, verbinding,
respect en betrokkenheid in onze schoolvisie op te nemen.
Omdat opvoeden over veel meer gaat dan alleen maar leren, presteren en de punten op het
schoolrapport, stimuleren we de totaalontwikkeling van onze leerlingen en begeleiden ze op
verschillende domeinen doorheen hun schoolloopbaan. Om die ambitie te realiseren,
focussen we ons op vier domeinen, nl. leren en studeren, onderwijsloopbaan,
(preventieve)gezondheidszorg en professionalisering.

Leren en studeren zijn belangrijke aspecten van ons leven, maar om te kunnen leren moeten
kinderen zich veilig en gesteund voelen. Ons klavertje vier-team slaat dan ook de handen in
elkaar om samen met ouders, leerlingen en andere partners een positief en veilig
leerklimaat te creëren. We werken vanuit verbinding en met veel aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Vanuit een concreet en duidelijk afsprakenkader werkt het team
gelijkgericht en consequent aan gedrag. Door een schoolbreed zorgbeleid te hanteren,
willen we zoveel mogelijk positief gedrag stimuleren zodat we minder onze toevlucht
moeten nemen tot sanctioneren.
#omdatlerenfijnmoetzijn

We bieden alle kinderen kansen en houden de vinger aan de pols van maatschappelijke
ontwikkelingen. Onze samenleving is heel divers. Die diversiteit weerspiegelt zich ook in de
noden en wensen van onze leerlingen, hun ouders, maar evenzeer in ons schoolteam.
Klavertje vier is een stevig schip dat er over waakt dat alle leerlingen aan boord blijven. Door
onderwijsinnovatie, hechte en transparante samenwerking in ons team en met de ouders,
bieden we kwaliteitsvol onderwijs en houden daarbij rekening met de verschillen tussen
leerlingen. Voor leerlingen die een duwtje in de rug nodig hebben, geven we extra tijd en
ruimte. Voor leerlingen die excelleren zorgen we ervoor dat elke schooldag boeiend en
uitdagend blijft. Kortom, we differentiëren in onze pedagogische en didactische aanpak en
leggen voor iedere leerling, met respect voor zijn mogelijkheden, de lat hoog. Samen werken
we aan een succesvolle onderwijsloopbaan.
#respectvoordiversiteit
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De gezondheid van onze leerlingen ligt ons nauw aan het hart. Ook hier kiezen we zoveel
mogelijk voor een preventieve aanpak. Het CLB is daarbij onze schoolnabije partner.
Gezond eten, bewegen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de mentale gezondheid zijn
allemaal aspecten die bijdragen tot het welbevinden van onze leerlingen en als onze
leerlingen graag naar school komen, dan geeft dat ook energie aan ons schoolteam om dag
na dag het beste van zichzelf te geven en te streven naar uitmuntendheid.
#eengezondegeestineengezondlichaam
Niet alleen onze leerlingen leren, ook ons schoolteam professionaliseert zich dan ook
regelmatig om nieuwe inzichten op te doen en nieuwe competenties te ontwikkelen. We
gaan actief op zoek naar manieren om onze werking voortdurend bij te schaven. Als we
kiezen voor verandering, dan doen we dat om nog beter te worden. Daarbij valoriseren we
de inbreng van leerlingen, ouders en andere partners. Onze participatieve werking zorgt
ervoor dat we precies weten wat onze belanghebbenden van ons verwachten; dat maakt het
mogelijk om efficiënt en doelgericht te werken.
#werkenaanprofessionaliteit
Ten slotte geloven we in de kracht van open en positieve communicatie. We hanteren dat
principe niet alleen op schoolniveau, maar ook met ouders en partners. Onze communicatie
is altijd respectvol, met aandacht voor de specificiteit van de omstandigheden en met het
oog op het creëren van een verbindend perspectief.
#verbindingwerkt
Bij basisschool Klavertje vier is het talent van uw kind in goede handen! We kijken samen
met onze leerlingen, ouders en partners positief naar de toekomst
#samenvooreenpositiefperspectief

