Kindercampus Tuinwijk
Missie en visie

Missie:

Een kleurrijke leefschool, in jouw buurt !

visie:

Iedereen verschillend en toch bijzonder ! Samen op weg !

Iedereen verschillend en toch bijzonder, samen op weg.
Kindercampus Tuinwijk is vooral een buurtschool. Vele ouders en hun kinderen vinden de weg naar de
Tuinwijk. Het team van leerkrachten en ouders werken aan een warm schoolklimaat waarin kinderen
rustig en veilig op hun tempo ontwikkelen.
Kinderen leven, spelen, leren en ontdekken ook buiten de schoolmuren in hun onmiddellijke
leefwereld. Daarom verbindt kindercampus Tuinwijk school en buurt.
Kinderen, leerkrachten en ouders maken samen school met aandacht voor elkaar en de omgeving.
Elk kind, elke leerkracht en elke ouder is een vat vol talenten en talentkiemen, uniek en zo
verschillend. Omgaan met dit brede palet aan diversiteit maakt het leren boeiend, rijk en vooral
gelukkig.

Iedereen kan iets, niemand kan alles! Iedereen telt !
De principes van het ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijs inspireren het team om kinderen
maximale ontplooiingskansen te bieden.
Leerkrachten hebben bijzondere aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling van elk kind.
Een kind dat welbevinden en vertrouwen uitstraalt, leert en ontwikkelt.
Leerkrachten maken in hun leergroep dan ook werk van een krachtige leeromgeving.
Een uitnodigende, uitdagende leeromgeving die kinderen stimuleert om ondernemend te zijn en te
leren van elkaar. Omdat leren gelukkig maakt !!

De leerkracht is de spilfiguur en leercoach. Hij begeleidt het leerproces. Interne en externe
begeleiders (zorgcoördinator, zorgleerkrachten, zorgteam, CLB, logopedisten,… ) ondersteunen de
leerkracht hierbij zodat elk kind leert, groeit en ontwikkelt.

De stad en de wereld ont-moeten de klas!
Kinderen zijn leergierig. Ze zijn geboeid door de wereld en datgene wat in hun onmiddellijke
omgeving gebeurt. Wanneer leerinhouden hierbij aansluiten, zal dit de leerkwaliteit sterk bepalen.
Werkelijkheidsnabije inhouden verhogen de betrokkenheid bij het leerproces en bevorderen het
fundamenteel leren.

Kindercampus Tuinwijk is een kleurrijke leefschool met interesse voor kunst en cultuur.
Een veilige en prettige school- en klassfeer is erg belangrijk. Leerkrachten werken dagelijks aan een
warm schoolklimaat waarin kinderen zichzelf mogen zijn en op hun gemak mogen voelen. Iedereen is
belangrijk! Respectvol en zorgzaam omgaan is het bindmiddel!
Bovendien is elke inbreng waardevol om kindercampus Tuinwijk uit te bouwen tot een rijke leerplek in
de buurt. Hierbij wordt diversiteit als een meerwaarde ervaren. Samen vormen kinderen,
leerkrachten ouders en medewerkers een stevig team! Samen slaan we de handen in elkaar voor een
leefbare en rechtvaardige wereld! Kindercampus Tuinwijk is een open campus met het vizier op
morgen.
Kunst en cultuur hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Het zijn
belangrijke leerpolen. Je leert omgaan met de wereld. Je leert jezelf uit te drukken. Je leert de dingen
vanuit een ander perspectief te bekijken. Het is een vorm om je “uniek zijn” uit te drukken. Kunst en
cultuur kleuren je dag. Het zijn belangrijke “zingevers” die het team samen met de kinderen dagelijks
wil ontdekken.

