
       Onze missie: kinderen uitdagen en motiveren voor de 21ste eeuw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We streven naar een warm en zorgzaam 
schoolklimaat. 
We werken aan een brede taal-krachtige 
interactieve leef- en leeromgeving zodat 
iedereen zich in alle mogelijke situaties 
kan uiten.  
We willen in elke vorm van begeleiding 
werken aan een gepersonaliseerde 
benadering. 
We behouden het huidige zorgsysteem 
dat professioneel is uitgebouwd. 
We werken aan een goed-gevoel-school 
voor iedereen. 
 
Gemeentelijk Onderwijs, Echt 
Zorgzaam Onderwijs! 
 

Sinds september 2018 zijn we de eerste  
–en voorlopig de enige- school die een 
STEM-coördinator in huis heeft gehaald. 
Met het principe van STEM-onderwijs 
zetten we kinderen aan het denken vanuit 
een uitdagende probleemstelling of een 
behoefte. Volgende stap is het ontwerpen, 
testen, evalueren en bijsturen van 
meerdere experimentele constructies. 
Kinderen moeten out-of-the-box denken 
en zowel falen als slagen spelen daarbij 
een even essentiële rol.  Het resultaat is 
ondergeschikt aan het proces. 
 
Zorgzaam onderwijs is ook  
STEM-onderwijs! 

We willen een school zijn die leeft en bruist, met enthousiaste kinderen en een gemotiveerd schoolteam dat verkent en 
uitdaagt, dat blikken opent… klaar voor de toekomst! 

 
Zorgzame school 

 Ook in de 21ste eeuw willen we onze basisvisie 
niet uit het oog verliezen: We blijven een 
zorgzame, kindvriendelijke dorpsschool waar 
kinderen leren en bewegen met een positief 
zelfbeeld.  
Een school die een brug wil vormen tussen het 
basisonderwijs en de dorpsgemeenschap.  
Een school waar kinderen leren leven met 
elkaar, niet alleen thuis, maar ook op school. 
Slim, handig of sportief, maakt geen verschil. 
Elke leerling krijgt een volwaardige plaats in 
het geheel en de school wordt een soort 
micro-maatschappij.  

 Zorgzaam onderwijs is écht onderwijs! 

 

We bouwen (ook letterlijk, zie achterkant! ) 
aan een hedendaagse school door 
toekomstgericht te werken en in te spelen 
op nieuwe tendensen en mogelijkheden zowel 
pedagogisch als didactisch. 
We streven naar het slim organiseren van 
ons onderwijs om te komen tot succesvolle 
onderwijssystemen van de 21ste eeuw. 
We voeren een gericht 
professionaliseringsbeleid. 
We zetten in op de sleutelcompetenties van 
de 21ste eeuw. 
 

Zorgzaam onderwijs is vooruitblikkend 
onderwijs! 

STEM-school Authentieke school Toekomstgerichte school 

Positieve 
motivatie 

Respect 

Vriendschap 

Onze school is bezig met wat kinderen in de 21ste eeuw zullen nodig hebben. 

Kwaliteitsvol onderwijs wil kinderen voorbereiden op een toekomst in een sterk veranderende maatschappij door hen te stimuleren 
in het ontplooien van actuele sleutelcompetenties: probleemoplossend denken, flexibel omgaan met veranderingen, zelf correcte 
beslissingen nemen, communiceren en in team kunnen werken, meedenken. Bovendien willen we met ons onderwijs werken aan het 
blijvende vertrouwen van jonge mensen in hun eigen leervermogen. 

We zijn een kleine, warme school waar iedereen welkom is en alle partners (betrokkenen) de ambitie hebben een belangrijke 
bijdrage te leveren aan die brede ontwikkeling van de kinderen. Onze uitdaging is om relevante basiskennis, basisvaardigheden en 
basisattitudes te laten ontwikkelen in functie van de sleutelcompetenties van de 21ste eeuw. 

Als zorgzame school ijveren wij dagelijks voor een krachtige leeromgeving waarin iedere leerling maximale kansen krijgt om in de 
dingen die hij of zij wil doen uitstekend te worden. 

Eenvoud en toch veelheid typeren onze werking. Onderwijs draait om kansen scheppen, leren draait om kansen grijpen! 

 

 



 

 

 

 

 

Ook op zoek naar wat voor  

uw kind écht belangrijk is ??? 

GOEZO! Basisschool Kessel – Kessel-Dorp 42A – 03 410 01 50 – www.goezokessel.com 

Zeg, Floris, ons mama zegt 
dat alle scholen bijna 
hetzelfde zijn. 

Amai, Mathis, dat denk ik 
niet !!! 
 

  

Hieronder zie je een realistisch beeld van hoe onze nieuwe school 
anno 2022 er zal uit zien. De ‘foto’ is genomen links achter de kerk, 
richting zuiden, Elzenbos. 
 
Nieuwsgierig naar meer? Kijk op goezokessel.com 


