
PEDAGOGISCH PROJECT 
 

Het Vlinderbos: een COCON tot ONTWIKKELEN 
 
Reeds vanaf kinderen hun eerste stappen  
in de kleuterschool zetten, hebben zij behoefte aan  
een beschermende, maar creatieve én uitdagende omgeving.  
 
Het Vlinderbos  wil in haar aanbod die cocon zijn.  
 
Het Vlinderbos: waar uw kind kan zijn wie het is. 
 

 
Wij streven ernaar uw kind als mens  te ontwikkelen: 

in zijn groei naar volwassenheid. 
 

ONDERWIJZEN en ONDERSTEUNEN bij het OPVOEDEN 
is onze taak tot welzijn van uw kind. 

We creëren daartoe een krachtige leeromgeving. 
 
 

Een vlinder maakt in zijn leven een complete gedaanteverwisseling door. 
 

Met onze aanpak begeleiden wij dit bij uw kind. 
 

Het Vlinderbos: waar kinderen zich ONTPOPPEN! 

 
 Door onze aanpak pogen wij om-kwaliteit- -groeikansen- te geven. 

Wij werken: 
 kindgericht  

 toekomstgericht 
 persoonsgericht 

 maatschappijgericht 
 
 
 

Van 'avondrood' tot 'koolwitje'. 
 
Vlinders kennen een enorme diversiteit:  
de ene vliegt hoog, de ander laag, 
en ieder op zijn eigen manier. 
Het is géén competitiestrijd. 
 
Vlinders hebben vrijwel allen  
dezelfde lichaamsbouw,  
maar kennen een grote variatie  
in de vorm en grootte  
en het kleurenpatroon  
van de vleugels. 
 
"Die vlinder dat ben jij!" 
Ieder kind is anders. 
Ieder kind is uniek. 
Ieder kind is speciaal. 
 
Het Vlinderbos is een SCHOOL 
met zorg voor dag- én nachtvlinders. 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOq3Ya_6ccCFYS0FAodnVkMeA&url=http://www.itsallmosaic.com/ProductDetails.asp?ProductCode%3DAA19352&psig=AFQjCNGVhqIb6q1AJW2soUEJN2sAc3pgbg&ust=1441872283222585


Binnen in de mogelijkheden  
van onze schoolopdracht  

pogen wij  
om voor ALLE kinderen  

goed te doen. 
 

Met ZORG 
en in respect 

willen we 
ieder kind  

even - waardig  
en  

eigen - aardig  
benaderen. 

 
 
 
Voor vlinders zijn voelsprieten van levensbelang: 
o.a. voor het behouden van evenwicht. 

 
 

In onze kijk 
op wat van levensbelang is 

bij een evenwichtige vorming; 
willen wij 

door ons totaal aanbod 
uw kind voorgaan 

in een visie op leven 
vanuit de INSPIRATIE van JEZUS. 

 
We helpen  

uw kind 
bij het vinden  

van een EIGEN 
LEVENSOVERTUIGING 

 
 

 
Ons vlinderbos        één bos vlinders        uw school. 
Opvoeden doen we samen met ouders en vele andere schoolpartners. 

 
 

We maken werk van COMMUNICATIE, INSPRAAK 
en een goede ORGANISATIE. 

 

Wij zijn trots op onze school te midden van een uniek DECOR. 
Wij wensen dat uw kind dit ook wordt. 

 
 

Onze Vlinderstijl is: 

DYNAMISCH   ONDERNEMEND   VERNIEUWEND 
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