Werken aan visie
Het werken aan een visie vertrok vanuit de vraag: “Wat voor
Achtergrondinformatie Het Baronneke
Het Baronneke is een basisschool in Antwerpen die haar publiek
op korte tijd zag veranderen van een ‘wit’ publiek naar een divers
en gekleurd publiek. De school zag meteen in dat het belangrijk
was om op deze verschuiving in te spelen. Het team begon aan
een stevige visie-oefening en vertrok vanuit de vraag: “Wat voor
school willen wij zijn?”

school willen we zijn?” Het schoolteam zocht enkele speerpunten
die het naar voren wilde schuiven zoals: welbevinden, rijk aanbod,
school tegen pesten, alle leerlingen naar de eindmeet… Deze
speerpunten verwerkte het team in een visie. Omdat een visie op
papier moeilijk tot leven komt, besloot het team een sprekend
beeld te kiezen om de visie aan op te hangen: de naam van de
school.

De volgende stap: een levend taalbeleid
Nadat Het Baronneke hard aan visie had gewerkt, stapte de school in in
het taalbeleidstraject van het CTO. Een kernteam liet zich opleiden tot
taalbeleidsexpert en betrok het schoolteam in het taalbeleidsverhaal.
Samen kozen ze een focus en stelden ze doelen en acties op
leerkrachtniveau op. Om ook hier te zorgen dat de visie op
taalonderwijs en het taalbeleidsplan zouden leven, besloot het
kernteam de gekozen doelen en acties net zoals de schoolvisie op te
hangen aan de letters van de schoolnaam. Hierdoor is het zowel voor
bestaande als voor nieuwe teamleden makkelijker om de gekozen
acties vol te houden. Voor hen is dit geen losstaand verhaal dat er nog
eens bijkomt, maar een verhaal dat
Onderdeel is van hun schoolvisie en schoolbeleid.

Een visie die leeft
Het team bedacht voor elke letter van de schoolnaam een woord.
Samen stellen deze woorden de visie van de school voor. Op die
manier is de visie elke dag “zichtbaar” en kan iedereen hiernaar leven
en handelen. Doordat de school zich zichtbaar engageerde aan de
hand van een sterke visie die in elk kind het beste naar boven wil halen,
trok de school opnieuw meer kansrijke leerlingen aan. Hierdoor
bestaat het schoolpubliek nu uit een mooie leerlingenmix.

