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ONZE VISIE

We streven ernaar onze kinderen op een aangename en leerrijke manier te 
begeleiden tot gemotiveerde en zelfstandige jongeren. Wij zijn een brede, 
zorg zame school die ernaar streeft dat kinderen zichzelf volledig kunnen 
ontplooien en zich openstellen voor een steeds ruimer, mediarijker wordende 
samenleving. We geven onze kinderen alle kansen om op te groeien op hun 
eigen tempo, met vertrouwen in zichzelf en met een positieve blik op de 
toekomst. Onze school wil ‘een warm nest voor geluksvogels’ zijn.

Welkom, mijn naam is GBS DE WONDERBOOM

Na een lange zoektocht door kinderen, ouders, leerkrachten en vrienden kreeg 
ik mijn naam. Het begon allemaal met een piepklein zaadje dat werd geplant 
en dat met veel liefde en zorg werd omringd, waardoor ik kon uitgroeien tot dit 
pracht exemplaar. 
Wil je met mij meegroeien? Dat kan! Want in GBS De Wonderboom mag ieder 
vogeltje zingen zoals het gebekt is. We streven ernaar om elk kind zo ‘groot’ 
mogelijk te laten worden.

ONZE MISSIE

Ieder kind is uniek en beschikt over meerdere talenten. Ons streven  
is deze talen ten te ontdekken en ze te versterken. Ze krijgen de  
kans deze te tonen en verder te ontwikkelen. Dit doen we door  
breed te observeren om zo alle aspecten van de ontwikkeling en  
het leren te kunnen evalueren en de vorderingen van de  
leerlingen op de verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden  
te kunnen zien.

Dankzij de brede basiszorg krijgt elk kind de kans om te groeien volgens zijn 
eigen kunnen. Met onze motiverende en gedifferentieerde aanpak zorgen we 
dagelijks voor een ideale leeromgeving. Daar waar nodig, doen we beroep op 
de kennis van externen om ons optimaal bij te staan bij de begeleiding van onze 
kinderen. Hierbij hebben we oog voor kennis, vaardigheden en attitudes.

Elke leerling zou op school alle kansen moeten krijgen om te leren en zich te 
ontwikkelen. Daarom moet onderwijs toegankelijk zijn voor leerlingen met 
verschillende achtergronden, mogelijkheden en behoeften. Wij proberen mogelijk-
heden te creëren om de leerwegen beter af te stemmen op de groeiende 
diversiteit in de leerlingenpopulatie. 



In onze school creëren we een krachtige leer- en leefomgeving waarin ieder 
kind de kans krijgt en gestimuleerd wordt om zijn persoonlijke capaciteiten, 
competenties en talenten te ontwikkelen, een goede werkhouding en 
leermotivatie op te bouwen en een stuk verantwoordelijkheid voor het eigen 
leerproces op te nemen. Dit alles in nauwe samenwerking met de ouders.

We zetten in op talen, talenten, ICT, MUVO, techniek, leren leren, sociale 
vaardigheden … Onze bollebozen worden proefondervindelijk uitgedaagd en 
komen zo tot resultaten die hoog scoren op tal van testen. Een gezonde geest 
in een gezond lichaam: ook sport en beweging dragen we hoog in het vaandel. 
We zwemmen, turnen, fietsen, wandelen en richten middag- en naschoolse 
sportactiviteiten in.

We dragen de natuur een warm hart toe door onze groene omgeving in ere 
te houden en milieubewust om te springen met afval en verpakkingen. Tevens 
maken we geregeld uitjes naar de boerderij, het natuuratelier en gaan we op 
openluchtklassen.

Elk teamlid werkt mee aan een stevige basis: een positief leerklimaat, waarin 
kinderen dagdagelijks worden gestimuleerd om zichzelf en de wereld om zich 
heen op een respectvolle manier te leren kennen. Op die manier zorgen we 
ervoor dat de wortels van onze leerlingen stevig vergroeid zitten zodat ze elke 
storm kunnen doorstaan. Door ons permanent te professionaliseren blijven 
we op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen, onderwijsmethodieken en 
leermiddelen binnen het onderwijs. 

In onze pluralistische school is er plaats voor alle levensbeschouwingen. Op 
die manier willen we onze leerlingen een open, verdraagzame en respectvolle 
houding naar andersdenkenden meegeven en we leven die zelf ook voor.

Iedereen is welkom in onze open school. (Groot)ouders worden geregeld op 
school uitgenodigd op tal van activiteiten en onze gedreven, enthousiaste 
ouderraad ondersteunt ons hierbij. Naast de ouders – via de ouderraad - hebben 
ook onze leerlingen via een leerlingenraad inspraak op de werking van onze 
school.

Kortom: GBS De Wonderboom is een warm nest voor geluksvogels!



“Wees als

een sterke boom

Reik met je takken

naar de hemel

maar sta

met je wortels

stevig in de grond”

Patrick Mundus


