
Aan de ouders 

Beste ouder 

Van harte welkom in Hartencollege BON. 

Je hebt gekozen voor een school die zich 

inzet voor een goede samenwerking met 

ouders. Elk kind verdient kwaliteitsvol on-

derwijs en daar kunnen we het beste samen 

voor zorgen. Als ouder speel jij een belang-

rijke rol in de schoolloopbaan van je kind. 

Je kan heel wat doen om je kind van thuis 

uit op te volgen, te motiveren en te onder-

steunen. Daarnaast ben je voor ons een be-

langrijke bron van informatie. 

Samen gaan we op zoek naar de beste op-

lossing voor je kind. 

Team BON 

U vindt de engagementsverklaring en het 

schoolreglement op de website van de 

school (www.bon.hartencollege.be). 

Het verhaal van Bartimeüs past bij wat be-

langrijk is voor onze school: We hebben geke-

ken maar hebben we ook gezien? 

We geloven in onze leerlingen zodat ook zij 

volop in zichzelf gaan geloven. 

Met alle kinderen, ouders en het ganse 

schoolteam zorgen we ervoor dat elk kind op 

onze school zich kan ontplooien en verder 

groeien. We kijken niet alleen naar onze leer-

lingen maar zien ze ook echt staan. 

We leren onze kinderen om steeds te blijven 

proberen, nooit op te geven zoals Bartimeüs 

die blijft roepen op Jezus. We leren ze ver-

trouwen in zichzelf, zodat ze hun leven en alle 

kansen benutten, hun plek vinden in de we-

reld en een open toekomst tegemoet gaan. 

Wat geldt voor de leerlingen, is uiteraard ook 

van kracht voor de leerkrachten. Ook zij blij-

ven leren en zien iedere keer opnieuw met 

nieuwe ogen naar de leerlingen om alle kan-

sen mogelijk te maken. 

Bartimeüs wierp zijn mantel af, liet z’n oude 

leven achter. Hij durfde en hij ging er hele-

maal voor. Mogen onze leerlingen met durf 

stappen zetten …  

Respect 

Wij geloven dat iedereen er 

mag zijn, met oog voor ie-

ders eigenheid. We dragen 

zorg voor elkaar, voor onze 

school, voor de wereld 

waarin we leven. 

Gelijkwaardigheid 

Wij geloven in een wereld 

waar iedereen meetelt, elk 

op zijn eigen manier maar 

in verbondenheid met el-

kaar. 

Positief 

Wij geloven in de lijfspreuk 

van Pippi Langkous: ik heb 

het nog nooit gedaan, dus 

ik denk dat ik het wel kan. 

 

Motiveren 

Wij geloven in “het samen 

op weg gaan” om zo onze 

grenzen te verleggen en de 

wereld rondom ons te ver-

kennen. 

 

Deskundigheid 

Wij geloven in “deskundig-

heid”. Vanuit een  basis van 

wederzijds vertrouwen en 

vakkennis begeleiden we 

onze leerlingen met open 

blik naar hun toekomst.  



Samen school maken 

WELKOM! 

Hartencollege BON 
Onderwijslaan 8 
9400 NINOVE 

Jij mag zijn zoals je bent, 

om te worden wie je bent, 

maar nog niet kunt zijn. 

Je mag het worden 

op jouw manier 

en in jouw tijd. 

 

Anne Teruwe 
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Hartencollege BON 

Onderwijslaan 8 

9400 NINOVE 

054 31 06 65 

Info.bon@hartencollege.be 

Directie: Karel Lobijn 

Toen Jezus, vergezeld van zijn leerlingen en 

een grote groep mensen, weer wegtrok uit 

Jericho, zat er een blinde bedelaar, Bartime-

üs, langs de weg. 

Zodra hij hoorde dat het Jezus was, begon 

hij luidkeels te roepen: “Jezus, Zoon van Da-

vid, heb medelijden met mij.” 

Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar 

hij riep nog harder: “Zoon van David, heb 

medelijden met mij!” Jezus bleef staan en 

zei: “Roep hem eens hier.” Ze riepen de blin-

de toe: “Heb goede moed! Sta op. Hij roept 

u.” Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind 

en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: 

“Wat wil je dat ik voor je doe?” De blinde 

antwoordde Hem: “Heer, maak dat ik kan 

zien!” En Jezus sprak tot hem: “Ga, uw ge-

loof heeft u genezen.” Bartimeüs kon terug 

zien en sloot zich bij Hem aan op zijn tocht. 
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