Opvoedingsproject
DE KVO-SCHOLEN BIEDEN KWALITEITSVOL ONDERWIJS MET OOG
VOOR DE TOTALE ONTWIKKELING VAN ELKE LEERLING.
Vanuit een christelijke levensvisie bieden onze scholen de mogelijkheid tot
optimale ontplooiing van de hele mens. Zij helpen de leerlingen groeien in
kennis, inzicht, vaardigheden, houdingen 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 in verbondenheid, vanuit hun talenten verantwoordelijkheid
opnemen in de samenleving.
Onze scholen vormen de leerlingen tot maatschappijkritische, geëngageerde en
waarde-gevoelige creatieve volwassenen, die oog hebben voor duurzaamheid,
sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en welzijn van alle mensen.
Onze scholen helpen kinderen en jongeren gepaste omgangsvormen te
ontwikkelen, zich dienstbaar op te stellen, elkaar en anderen open en
verdraagzaam, respectvol tegemoet te treden, en zo evenwichtige en gezonde
relaties aan te gaan.
In dialoog met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven.
Onze scholen beschouwen psychische en fysieke weerbaarheid als waardevol; zij
vragen daarnaast ook gevoelige aandacht voor het kwetsbare in elke mens én
voor wie het in onze samenleving moeilijk heeft.
DE KVO-SCHOLEN IN VLAANDEREN, EUROPA EN DE WERELD
Onze scholen hechten veel belang aan de kennis van de historische en culturele
identiteit, de sociaal - economische werkelijkheid van Vlaanderen én het
verzorgd gebruik van het algemeen Nederlands in alle communicatie.
Zij besteden ook veel aandacht aan andere talen en culturen, aan culturele
uitwisseling en aan de diversiteit die de wereld van vandaag kenmerkt.
Zij maken de jongeren bewust van hun gemeenschappelijke taak voor de
uitbouw van een verenigd Europa, dat in solidariteit met de andere continenten
groeit naar een betere wereld.

DE KVO-SCHOLEN: SCHOLEN MET EEN EVANGELISCHE
BOODSCHAP
Mensen van alle tijden en van overal ter wereld stellen vragen die henzelf en hun
leefwereld overstijgen. Onze scholen geven op deze vragen het antwoord van het
christendom, dat de wereld al eeuwen verrijkt met Jezus’ boodschap van Liefde;
voor de mens, de wereld en het leven, God.
Zij 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.
Volgende fundamentele waarden bieden een houvast bij vorming en opvoeding:
liefde en waarachtigheid, rechtvaardigheid, vrede, vergeving, solidariteit. Ze zijn
een bron van inspiratie en voeden het schoolgebeuren van elke dag.
Elke school maakt ze concreet vanuit de eigen traditie.
In de lessen en in de omgang met elkaar, maar ook in gebedsmomenten en vieringen, in gelovige bewogenheid en in dienstbaarheid krijgen ze concrete
vorm.
Onze scholen nodigen alle betrokkenen uit tot een eerlijke beleving van die
waarden.
Christelijke getuigenis in wederzijds respect en verdraagzaamheid voor de
levensbeschouwelijk-religieuze verscheidenheid zijn een bron van verrijking.
Onze scholen staan gastvrij open voor iedereen die actief ons project mee wil
realiseren.

