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Samen sterk 

Kindsheid Jesu en (SG)KVO(BaO)  - Samen sterk 
De vzw Onderwijs Kindsheid Jesu Schoten omvat een basisschool en een internaat. 

In de school zijn alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar welkom in de kleuterklassen en in 

de klassen van de lagere school. 

Een deel van de kinderen van de school verblijven ook op het internaat. Daarnaast is er 

op het internaat ook ruimte voor 45 jongeren die naar secundaire scholen in de 

omgeving gaan. 

Katholiek Vlaams Onderwijs  

Onze school behoort tot de groep van het Katholiek Vlaams Onderwijs (KVO). Deze groep 

bestaat uit zowel basisscholen als secundaire scholen die zich richten tot een 

gemeenschappelijk opvoedingsproject. Volgende scholen behoren tot deze groep: 

 vzw Sint-Ludgardisschool Antwerpen met secundair, lager- en kleuter onderwijs 

 vzw Sint-Ludgardisschool Merksem met secundair, lager- en kleuter onderwijs 

 vzw Sint Ludgardis Campus KVO met lager- en kleuter onderwijs 

 vzw Sint-Michielscollege Brasschaat met secundair en lager onderwijs 

 vzw Sint-Michielscollege Schoten met secundair onderwijs 

 vzw Maris Stella Instituut Malle met secundair onderwijs 

 vzw Openluchtscholen Sint-Ludgardis Schoten – Brasschaat – Schilde voor lager- en 

kleuter onderwijs 

 vzw Onderwijs Kindsheid Jesu Schoten met lager- en kleuteronderwijs en met een 

internaat 

 

                                              Voor meer informatie: http://www.kvo-scholen.be/ 

De scholengemeenschap SGKVOBaO 

De basisscholen van KVO vormen samen een scholengemeenschap. Deze scholen werken 

op verschillende niveaus nauw samen met elkaar, o.a. op het vlak van 

personeelsaangelegenheden, administratie, maar ook op pedagogisch vlak. Niet enkel de 

directies komen regelmatig samen, maar ook lokale personeelsleden vormen een netwerk 

waarin expertise wordt gedeeld (zorgcoördinatoren, preventieadviseurs, ICT-

coördinatoren,…) 
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Ons opvoedingsproject 

  

De KVO-scholen hebben een traditie van kwaliteitsonderwijs en van katholieke en 

Vlaamse opvoeding. Zij willen centra zijn van degelijke intellectuele, sociale en 

religieuze vorming. Daardoor zijn zij ook een vruchtbare voedingsbodem voor een 

schoonmenselijke levenswijze. 

DE KVO-SCHOLEN ZIJN CENTRA VAN INTELLECTUELE EN ALGEMEEN MENSELIJKE 

VORMING 

De KVO-scholen bieden de mogelijkheid tot optimale ontplooiing van de hele mens 

vanuit de christelijke levensvisie. Zij helpen de leerlingen groeien in kennis, inzicht, 

wetenschap en levenservaring. Zij willen de leerlingen bewust maken van hun rol in het 

sociale, culturele, economische en politieke leven. De wereld heeft nood 

aan persoonlijkheden die, zelfstandig en met grote gemeenschaps-

zin, verantwoordelijkheid op zich nemen in de samenleving. 

 

DE KVO-SCHOLEN IN VLAANDEREN, EUROPA EN DE WERELD 

Belangrijke doelstellingen van de KVO-scholen zijn de kennis van de historische en 

culturele identiteit en de sociaal- economische werkelijkheid van Vlaanderen, én het 

verzorgd gebruik van de eigen taal. 

 

DE KVO-SCHOLEN: SCHOLEN MET EEN RELIGIEUZE EN EVANGELISCHE BOODSCHAP 

De KVO-scholen brengen onomwonden God ter sprake en zien in de Bijbel, het 

Evangelie en de levende Kerk inspiratiebronnen voor een betere samenleving en een 

persoonlijke geloofsgroei. Die bronnen bieden waarden aan als liefde en 

waarachtigheid, rechtvaardigheid, vrede, vergeving en solidariteit. Deze waarden 

bevruchten het schoolgebeuren van elke dag. 

 

Onze school hanteert het opvoedingsproject van KVO als 

uitgangspunt voor onze opdracht. Het opvoedingsproject 

geeft richting aan en stuurt onze acties in een 

gemeenschappelijke richting. 

Bij inschrijving op onze school krijgt u een brochure waarop 

u het volledige opvoedingsproject kan terugvinden. 

Indien u graag een nieuwe brochure wenst, kan u deze altijd 

vragen aan het secretariaat. 
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De tradities van onderwijs Kindsheid Jesu Schoten  
 

Kindsheid Jesu Schoten heeft een rijke traditie, die startte in 1932. Die traditie bepaalt 
nog steeds wie we nu zijn en hoe we dagelijks met onze kinderen en met elkaar omgaan. 

Petrus Jozef Triest richtte in 1835 een vierde congregatie op – de Zusters Kindsheid Jesu- 

om te voorzien in het opvangen van vondelingen en verlaten kinderen. De zusters kregen 

de opdracht om in deze kinderen het kind Jezus te zien en hen te omringen met liefdevolle 

aandacht en goedheid.  Al heel vlug werden de zusters op andere plaatsen gevraagd om 

onderwijs en opvoeding te geven aan het volkskind. Lager onderwijs inrichten in de eerste 

helft van de 19e eeuw en daarvoor, was pionierswerk. 

In 1895 richtten de zusters vanuit Zwijndrecht, parallel aan de school voor meisjes,  een 

kostschool op voor jongens te Sint-Anneke, de huidige Linkeroever.  In 1923 ontvingen de 

zusters een bericht van onteigening omdat de stad Antwerpen beslist had de Linkeroever 

op te hogen.  Er diende te worden uitgekeken naar een nieuwe vestiging en die werd 

gevonden in de ongerepte natuur van Koningshof te Schoten. 

In 1930 werd gestart met de bouw van de hoofdvleugel en in 1932 werden de zusters 

officieel begroet door de bevolking van Koningshof. 145 leerlingen waren de zusters 

gevolgd van St.-Anneke naar Schoten. Heel de gemeenschap was gericht op onderwijs en 

opvoeding van jongetjes, later ook van meisjes.  Bovendien kenmerkte Schoten zich als een 

‘huis met een open deur’, ook in vakantietijd.   

 

Bij de start van de congregatie was het de betrachting van de zusters vooral het Kind Jezus 

te zien in de gevonden en verlaten kinderen.  Nu staat het opvoedingsproject van Kindsheid 

Jesu Schoten in het teken van “ieder kind, met bijzondere aandacht voor de 

kansarmen,  maximale kansen bieden om vanuit onze christelijke levensvisie te zorgen 

voor degelijk onderwijs en een eigentijdse opvoeding”. 

De school was een privaat betalende 

school.  Vanaf 1959 werd zij een 

gesubsidieerde gemengde vrije school 

zowel met internaat als externaat en met 

een kleuterafdeling.   Anno 2015 telt de 

basisschool een 250-tal  leerlingen en in het 

internaat verblijven meer dan 110 jongeren. 
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Ons schoolproject 
 

De opdracht van Kindsheid Jesu Schoten heeft een duidelijk karakter vanuit haar 

geschiedenis. Wanneer we ons opvoedingsproject van KVO naast het schoolproject van 

Kindsheid Jesu leggen, merken we heel veel parallellen. Een belangrijke extra focus in het 

schoolproject van Kindsheid Jesu vestigt de aandacht op de kansarme kinderen. Deze extra 

aandacht voor wie in de maatschappij minder kansen krijgt, vertaalt zich al heel concreet 

in ons internaat, en leeft daarnaast ook verder in ons aanbod en in onze aanpak. 

 

1  ZORG VOOR KWALITEITSONDERWIJS: MAXIMALE 

ONTWIKKELINGSKANSEN OP ALLE VLAKKEN 
Als school streven we ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. We bieden 

aan elk kind maximale ontplooiingskansen en dit zowel op het cognitief, sociaal-emotioneel, 

creatief en sportief vlak en op het vlak van waardenbeleving en religie. We trachten de 

kinderen vanuit een grote betrokkenheid op al deze vlakken tot ontwikkeling te brengen. 

 

2  RESPECT VOOR, EN AANVAARDING VAN ELK KIND, MET BIJZONDERE 

AANDACHT VOOR DE KANSARMEN 
Ieder kind is uniek, ieder kind is welkom bij ons. We houden rekening met de 

belevingswereld, de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van elk kind. We wensen 

aan elk kind een vorming te geven aangepast aan zijn mogelijkheden. Kinderen die op één 

of ander vlak kansen missen om een volwaardige plaats binnen onze maatschappij te 

verwerven, hebben recht op onze uitdrukkelijke en actieve solidariteit. 

 

3  AANDACHT VOOR CHRISTELIJKE ZINGEVING EN BELEVING 
In onze opvoedingstaak willen we aandacht schenken aan de religieuze dimensie. We 

geloven dat KJ een milieu kan zijn waar de verwijzing naar Jezus Christus anders doet leven. 

We willen de kinderen dan ook zowel tijdens godsdienstmomenten als in andere 

(les)activiteiten laten kennismaken met de persoon, het leven en de leer van Jezus Christus 

en hen laten ervaren dat dit de inspiratie- en de opvoedingsbron is van christelijk leven. 
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4  VERBONDENHEID MET ELKAAR EN ANDEREN 
De verbondenheid in KJ willen we beklemtonen door iedereen te betrekken bij het scheppen 

van een hartelijk leefklimaat, waarin iedereen zich verbonden voelt en waar iedereen 

gehoord en beluisterd wordt. Dit realiseren we dankzij vele formele en informele contacten. 

Onze leerlingen dit laten ervaren, nodigt hen uit om te groeien tot volwassenen met een grote 

gemeenschapszin die het vanzelfsprekend vinden hun verantwoordelijkheid te nemen in de 

samenleving. 
 

5  EEN DYNAMISCHE GEMEENSCHAP MET AANDACHT VOOR 

DESKUNDIGHEID DANKZIJ DEGELIJKE OVERLEGSTRUCTUREN 
Om ons schoolproject te kunnen realiseren, vormen we een dynamische gemeenschap. Dit 

betekent dat we permanent streven naar optimalisatie, volgens de noden en mogelijkheden 

in een steeds evoluerende wereld. We hebben continu aandacht voor professionalisering in 

functie van deze evoluties. Degelijk uitgebouwde overlegstructuren garanderen een goede 

werking. Ook de infrastructuur krijgt in functie hiervan de nodige aandacht. 
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Ons beleidsplan 

Inleiding 
De dagelijkse werking van onze school is doordrongen van ons schoolproject. Ons 

schoolproject wordt aanzien als ons streefdoel, waaraan we tegemoet proberen te komen 

via concrete acties. Hieronder kan u een algemeen overzicht van ons beleidsplan 

terugvinden, waarin we onze verschillende acties onderverdelen. 

Beleidsplan 
De focus in dit beleidsplan ligt op het samen groeien. We bieden onze kinderen maximale 

ontwikkelingskansen op alle vlakken. Zo groeien we samen op intellectueel, sociaal-

emotioneel, sportief en creatief vlak. En dit alles in een groene omgeving! 
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Samen groeien 

 
 

In onze school streven we ernaar kwaliteitsvol onderwijs te bieden op maat van iedereen. 

Via een stimulerend opvoedingsklimaat trachten we de leerprocessen af te stemmen op 

de noden van elk kind. We bieden dan ook extra aandacht aan die leerlingen met een 

leerachterstand of een leervoorsprong. Hierbij vertrekken we steeds vanuit de groeikansen 

en talenten van elk kind. 

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind. 

We bieden dan ook vijfmaal per jaar een rapport aan waarop u de evolutie van uw kind 

kan opvolgen. 
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We besteden in onze school veel aandacht aan sociaal-emotioneel groeien. Doorheen de 

hele kleuter en lagere school maken we gebruik van de axenroos. We leren onze kinderen 

samen met de dieren van de axenroos sociale vaardigheden aan. We maken hen weerbaar 

en leren hen om respect voor elkaar te tonen.  

De axenroos is ook gekoppeld aan ons pestactieplan. Via ons pestactieplan proberen we 

pestgedrag zo veel mogelijk preventief te vermijden. Ons pestactieplan helpt ons om een 

hartelijk leefklimaat na te streven waarin iedereen zichzelf kan zijn. 

Ook tijdens sportdagen, meerdaagse uitstappen, acties voor het goede doel en andere 

activiteiten staat het sociaal-emotioneel groeien van onze leerlingen centraal. 

We houden het welbevinden en betrokkenheid van onze leerlingen dan ook nauw in de 

gaten. Zo hebben we bijvoorbeeld een meter en peter voor elke nieuwe leerling die in onze 

school start. Om de ouders wat meer informatie te geven over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van hun kinderen, bieden we ook rapporten rond sociale vaardigheden aan. 
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Sportief groeien is, naast intellectueel en sociaal-emotioneel groeien, op onze school een 

belangrijk element. Niet voor niets bestaat al lang de wijze uitspraak “Mens sana in corpore 

sano”. Wij hebben de fantastische luxe op onze school om een prachtig terrein te hebben 

waar we de kinderen enorm veel bewegingskansen kunnen bieden tijdens de lessen 

lichamelijke opvoeding én tijdens de middagpauzes. 

Niet enkel tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en tijdens de middagpauze vinden we 

beweging belangrijk. Ook sportdagen, buitenschoolse sportactiviteiten, … geven aan onze 

kinderen de kans om zich lichamelijk en sportief te ontwikkelen. We zijn er vast van 

overtuigd dat een goede motorische ontwikkeling de ontwikkeling op alle andere vlakken 

ondersteunt en zelfs kan stimuleren! 
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We willen samen met onze kinderen groeien op creatief vlak. Via verschillende muzische 

activiteiten krijgen onze kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en verder te 

ontwikkelen. Zo krijgen ze  onder andere les in muzische vorming en worden er 

toonmomenten georganiseerd op ons schoolfeest, grootoudersfeest,… 
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De ligging en de omgeving van onze school maken dat wij als school samen met al onze 

kinderen willen “Groeien in ‘t Groen”. Het groene domein wordt door onze kinderen dan 

ook intensief gebruikt: 

 de kleuters spelen en leren bij mooi weer op hun eigen kleuterspeelveld (bewegen, 

klimmen, klauteren, balcoördinatie, fietsen,…) 

 tijdens de turnlessen worden de grote speelvelden zo veel mogelijk gebruikt voor 

allerlei spel- en sportvormen 

 elke middag na het eten mogen de kinderen zich op de speelvelden en in het bos 

uitleven of kunnen ze juist een rustig plekje opzoeken 
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