ONZE SCHOOL
WELKOM
In naam van het ganse schoolteam mag ik u van harte welkom heten. We hopen dat
alle “nieuwe” leerlingen zich vlug thuis zullen voelen. U heeft voor de opvoeding van
uw zoon of dochter het O.-L.-Vrouwinstituut Pulhof te Berchem gekozen.
danken u alvast voor het vertrouwen dat u in onze lagere school stelt.

Dag bloem van een kind!
Wat fijn dat jij in onze Pulhoftuin komt bloeien.
We staan met velen voor je klaar, ja Pulhof laat je groeien!
En daarvoor heb je liefde (zorg) nodig; die willen wij je graag geven.
Dat jij je hier thuis voelt, is een doel waar wij voluit naar streven.
Een grote school, een grote kans om samen één te zijn.
Verbonden met elkaar en met respect voor groot en klein.
Je talenten ontdekken en ontplooien, wat een heerlijke beleving.
Hier mag elke bloem ontluiken in een sterke leeromgeving.
Rust en structuur vormen een bodem waarin jij stevig staat.
Zij bieden jou een houvast, ook als het eens wat moeilijk gaat.
Levend vanuit verbondenheid en Christelijke waarden,
groeien wij in al onze verscheidenheid in dezelfde aarde.
Samen sterk naar de toekomst, daar wordt hier op ingezet.
Zo vormen al die unieke bloemen een prachtig, kleurrijk boeket.

Machteld Vanhulle, algemeen directeur; Caroline Jacobs, beleidsondersteuner
Luk Vercammen, logistiek directeur en het voltallige team
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Samen sterk naar de toekomst

Onze school blinkt uit in een sterke leeromgeving met als doel het verhogen van
het zelfregulerend vermogen zodat kinderen klaar zijn voor de toekomstige
maatschappij.

Onze visie steunt op 5 pijlers.
Christelijk geïnspireerd door Julie Billiart: Een katholieke dialoogschool
Onze school draagt een christelijke levensvisie uit. Inspiratie
halen we uit de Bijbel, de katholieke traditie en vooral in de
persoon van Jezus.
We vinden de christelijke waarden uit de bijbelverhalen
belangrijk. Die waarden worden vertaald in de leefregels
van onze school. We leven deze voor met respect voor
andere religies of levensbeschouwingen.
We gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met de ander, met de
wereld(kerk) en met God. Naastenliefde krijgt daarom een belangrijke plaats in ons
schoolleven.

Welbevinden: Iedereen voelt zich welkom
We zijn een school die een tweede thuis biedt voor onze kinderen.
Een thuis waarbinnen leerkrachten, ouders en externe partners
handelen vanuit een welbepaalde rol. Naast aandacht voor het
leerproces, hebben we aandacht voor de persoon van elk kind en
voor ieder die deel uitmaakt van onze school. We zijn
verdraagzaam en houden rekening met verschillen zodat iedereen
erbij kan horen.
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Samen één: Leven/Leren vanuit verbinding
Onze school biedt een antwoord op de sterk geïndividualiseerde
wereld door “samen te leven en samen te leren”. Betrokkenheid,
verbondenheid en respect zijn hierin onze fundamenten. Dit zowel
binnen onze school als binnen de samenleving waar we deel van
uitmaken.

De

diversiteit

aan

ervaring,

talenten

en

persoonlijkheden van het team zetten we gericht in. Dit werkt
verrijkend en grensverleggend.
Als team maken we keuzes, nemen we beslissingen en staan we als één groep achter
de richting die we uitgaan. Leerlingen kunnen hier ‘groot worden’. Er is continuïteit
mogelijk door de verbinding van kleuterschool, lagere school en secundaire school ook
al heeft elke afdeling zijn eigenheid.
We zien de grootte van onze school als een troef. Ons uniform staat voor eenheid en
samenhorigheid.

Sterke leeromgeving: Iedereen groeit
Op onze school zetten we in op levensecht leren,
communicatieve vaardigheden, beweging en creativiteit.
We hebben aandacht voor succeservaring op verschillende
domeinen en bouwen aan het zelfregulerend vermogen. Zo
stimuleren we onze leerlingen bij hun totaalontplooiing
(cognitief, motorisch, affectief en sociaal).
Ons team streeft ernaar om leerinhouden op diverse manieren aan te bieden. Daarbij
zetten we onze digitale middelen maximaal in. Voor leerlingen die moeilijker leren,
makkelijker leren of hoogbegaafd zijn, bieden we extra ondersteuning of uitdaging
waar nodig.
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Groeien door rust en structuur: Het kader om te kunnen leren
Op Pulhof leren we interactief. We ontdekken samen,
zoeken samen naar oplossingen, leren van elkaar. Om
iedereen de kans te geven hieruit het maximale te halen,
zijn rust en structuur twee basisvoorwaarden. We creëren
samen met de kinderen een helder kader waardoor grenzen
duidelijk worden en iedereen de verwachtingen kent.
Daarnaast zorgen we ook voor de nodige rust op school en waken we over orde zowel
binnen als buiten de klas. We geven stilte bewust een plaats. Vaste rituelen verhogen
de herkenbaarheid. Zo leren kinderen genieten van uit te kijken naar wat komt.
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