
Sterk opvoedingsproject in BON Hartencollege Ninove

Aan de onderwijslaan in Ninove vind je een basisschool midden in het groen met veel open ruimte 
voor kinderen om er te spelen en te leren. In deze basisschool zijn er veel kwetsbare leerlingen met 
een  gebrek aan basisbehoeften zoals voeding, kledij, veilige thuisomgeving… en met veel problemen 
wat betreft het zelfbeeld en de verschillende ontwikkelvelden. Er zijn veel anderstalige gezinnen 
vanuit migratie en in precaire financiële situaties. Corona heeft dit nog versterkt maar het 
schoolteam laat het daar niet bij en benut alle kansen om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. 

De school wil zo toegankelijk mogelijk zijn, dus is er veel aandacht aan de intakegesprekken en 
heldere afspraken. BON kandideerde voor het project STOS (Samen Tegen Onbetaalde 
Schoolfacturen) in haar zoektocht naar goed onderwijs dat ook betaalbaar is voor alle ouders. Zo 
worden er concrete en haalbare stappen gezet om samen met ouders te zoeken naar oplossingen 
voor schoolmateriaal, handboeken, sportkledij, pc’s, uitstappen…  

In volle coronacrisis werden lespakketten aan huis afgegeven om met de ouders in gesprek te kunnen
gaan en de vertrouwensrelatie tussen de kinderen en hun klasleerkracht te kunnen bestendigen. 
Samen met ouders werd gezocht naar de digitale noden, ook inzake de communicatie vanuit de 
school via smartschool. En er is het knappe kangoeroeproject dat kinderen uitdaagt om samen te 
spelen en te leren vanaf de kleuterklas tot in het zesde leerjaar. 

Link naar filmpje: BON kongoeroewerking 

‘We hebben gekeken maar hebben we ook gezien?’

Al deze initiatieven sluiten naadloos aan bij het verhaal van Bartimeüs (Mc 10, 46-52) dat de leidraad 
is voor het schooleigen pedagogisch project vanuit de basisgedachte ‘we hebben gekeken maar 
hebben we ook gezien?’ Het schoolteam wil aandacht hebben voor volgende vragen: ‘Hebben we 
voldoende aandacht voor de concrete situaties waarin onze leerlingen leven en opgroeien, wat hun 
behoeften zijn en signaalgedrag? Stemmen we ons handelen af op hun noden vanuit de ruime 
expertise en deskundigheid die aanwezig is op onze school maar ook van externe partners? Zien we 
de kansen en de kleine stappen die onze kinderen en hun ouders helpen groeien? Zijn wij als school 
een veilige haven waar ze kunnen openbloeien?’

Net voor de corona-uitbraak in maart ‘20 werd onder impuls van de directeur Karel Lobijn en met het
hele schoolteam een traject opgestart om het opvoedingsproject te actualiseren. Ook met de vele 
beperkingen en het voortdurend moeten ‘herschakelen’ omwille van corona werd deze uitdaging 
consequent opgenomen en resulteerde het in een gedeelde visie die in de komende jaren telkens 
opnieuw zal gekoppeld worden aan de pedagogische prioriteiten in het schoolwerkplan. 

Boeiend in dit proces was ook de samenwerking met campus SON, de technische secundaire 
afdeling, waar studenten uit de informaticarichting aangesproken werden om een eigentijdse folder 
te maken die ook zeer laagdrempelig, transparant en aantrekkelijk is voor de ouders. BON wil immers
een school zijn waar alle kinderen en ouders ervaren dat ze ‘graag worden gezien’. 

Link naar de folder: BON opvoedingsproject

https://www.youtube.com/watch?v=6bvBmoncqZE

