
 

Beste ouder, partner, leerling, leerkracht, sympathisant, 

Wij nodigen u graag uit op onze 
rondetafelconferentie op dinsdag 23/04/2019 om 19.30u in Blok B. 

Onze school, een vernieuwende school 
Al vele jaren werken we in Sint – Andreasinstituut aan een duidelijk en helder onderwijsbeleid. We willen                 
een warme school zijn, waar we oog hebben voor het welzijn van onze kinderen. Daarnaast willen we ten                  
volle inzetten op het leren van kinderen, ieder volgens eigen kunnen. We beseffen ten volle dat ons                 
onderwijs in de 21e eeuw meer dan ooit moet tegemoetkomen aan een veranderende maatschappij (op               
technologisch, economisch, klimatologisch, … vlak) in een veranderende samenleving. Daarom vinden wij            
het belangrijk om als school goed te weten waar we naartoe willen en wat goed onderwijs dan betekent. In                   
onze school willen we onze kinderen net die tools aanreiken om een gelukkig en vervuld leven te leiden. 

De droomschool? Ook jouw stem hebben we nodig! 
We willen samen met u nadenken over de toekomst van onze school. Maar dat willen we niet alleen doen!                   
We vinden uw ideeën en suggesties belangrijk en horen graag uw mening. Daarom organiseren we een                
rondetafelconferentie met geïnteresseerde ouders, het team van de school, enkele betrokken           
buurtorganisaties, de gemeente en andere partners. Met alle ideeën gaat het team aan de slag. 

 Unit CEGO innovatie 
Hierbij laten we ons graag ondersteunen door de Unit CEGO Innovatie, verbonden aan de KU Leuven. 
We proberen stap voor stap enkele zaken uit. Zo gaan we op zoek naar wat werkt binnen onze school en                    
visie. We gaan dus vooral op zoek naar wat onze vernieuwde school nodig heeft en hoe het model er kan uit                     
zien. Dat model wordt dan verder uitgewerkt, bijgestuurd en verfijnd. We ontwerpen vanuit jullie ideeën               
een ruwbouw die we dan later verder afwerken en inrichten. We informeren jullie regelmatig over elke stap                 
die we met het team gezet hebben en nog zullen zetten. 

Laat u ons weten of u erbij kan zijn? U kan uw aanwezigheid bevestigen op 
https://forms.gle/yiyS6qoT6TpXe46EA 
of inschrijven op onderstaand strookje. (Graag binnen brengen in het secretariaat.) 
Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid! 

Vriendelijke groet, 
Het schoolteam 

 

RONDE TAFEL CONFERENTIE - DINSDAG 23 APRIL 2019 

Hierbij bevestig ik, ______________________________________________________________ dat ik aanwezig  

zal zijn op de rondetafelconferentie op 23/04/2019 om 19.30u in Blok B. 

Handtekening 

 

_____________________________________________________________
 

 
 VZW Katholiek onderwijs Sint-Trudo 

https://forms.gle/yiyS6qoT6TpXe46EA

