
 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Mariadal Hoegaarden  -   Opvoedingsproject VBS Mariadal       

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Mariadal  
Klein Overlaar 3  –  3320 Hoegaarden 

www.mariadal.be     –     016 765 495 

 

Opvoedingsproject VBS Mariadal 
 

 

 

 

  

http://www.mariadal.be/


 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Mariadal Hoegaarden  -   Opvoedingsproject VBS Mariadal       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Geloven met elkaar  

Als katholieke school laten we ons inspireren door de figuur 

van Maria. Hierbij zorgen we voor een sfeer van 

geborgenheid, gaan op een liefdevolle manier met elkaar 

om. We staan open voor elkaar, als wie men is, als mens, 

als christen, als andersgelovige, als andersdenkende.    

  

 

Leren met elkaar  

Naast waarden en normen streven we ernaar om onze 

kinderen te prikkelen in hun zin in leren, zin in leven. We 

hebben daarbij oog voor ieders talent. Het totale kind 

spreken we aan door gevarieerde activiteiten op maat. 

Hierbij krijgt het kind veel kansen om te groeien en te 

ontwikkelen om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in 

de wereld.   

  

 

Zijn voor elkaar  

Ons team gelooft in elk kind. Om het zelfvertrouwen en de zelfkennis te stimuleren, zorgen we 

voor een veilig, warm en positief klasklimaat 

waar kinderen zich thuis voelen en kunnen bijleren 

waar kinderen kansen krijgen 

waar kinderen leren van en met elkaar 

waar iedereen anders is en dat is oké.  

  

 

Zorgen voor elkaar  

Met een hart voor elk kind bieden we ‘brede basiszorg’. 

We vinden het belangrijk dat onze zorg gedragen wordt door de school, de ouders, het CLB en 

externe partners. In overleg richten we ons op de eigenheid van elk kind met zijn of haar 

specifieke noden. Vanuit de sterktes van het kind worden redelijke aanpassingen aangeboden.   

 

 

Samen met elkaar  

We maken samen school. 
Ons team streeft voortdurend naar vernieuwing zonder de eigenheid te verliezen. Actieve 
betrokkenheid van ouders en de lokale gemeenschap werkt ondersteunend en vinden we daarbij een 
verrijking. 
Onze deuren staan open voor ieders mening. 


