Methode in De Ring
Waar wij voor staan!
Je goed voelen op school
Met een goed gevoel en veel zin naar school komen is in methode een prioriteit. Tonen
wie je bent opdat wij jou op verschillende manieren leren kennen, vinden wij erg
belangrijk.
Daarom streven wij elke dag naar:
* gelukkige en tevreden leerlingen;
* die zich binnen de school geaccepteerd voelen.

Hoe doen wij dat? We leren je opkomen voor je eigen mening en deze te staven met
stevig onderbouwde argumenten, maar tevens leren we je om respect op te brengen voor
de mening van anderen. Je kan op ons rekenen: we helpen je om het schoolse leven,
maar ook om je gevoelens beter te begrijpen en te plaatsen.
Zo leer je luisteren naar anderen en openstaan voor ieders talenten.
Respectvol met elkaar omgaan is een goede basis voor je eigen leren, zowel invidueel als
in groep. Als je graag naar school komt, heb je meer zelfvertrouwen en ben je meer
gemotiveerd om te leren.

De leerkracht als coach
We begeleiden jou door je uitdagende en gemotiveerde werkvormen aan te bieden.
Hiermee ga je zelf aan de slag en kies je de weg die je wil bewandelen.
We willen niet bepalen hoe jij je doel bereikt, maar je wel de nodige ondersteuning
bieden om de eindstreep te bereiken.
Laten we je in de steek? Helemaal niet. Samen stippelen we een weg uit die het best bij
je past. Wees gerust, ons leerkrachtenteam werkt hiervoor nauw samen. Jij zult je
gesteund voelen, want jouw leerproces, past helemaal bij jou.

Persoonlijk leren
Om de leerdoelen te bereiken, vertrekken we vanuit jouw leefwereld, want dat maakt
leren voor jou concreet. Zo wordt onze school een echte leefschool. We slopen de muurtjes
tussen de vakken zodat leren zoveel mogelijk aansluit bij de realiteit.

Leren voor het leven
Wat als je op school de zin om te leren voor het leven krijgt en niet enkel voor de
volgende toets? Wij vinden het belangrijk dat je blijft zoeken naar verbetering zodat je de
best mogelijke versie van jezelf wordt en dat je dit voor altijd blijft doen; ook lang na je
vertrek uit onze school. Wie voor zichzelf zorgt, blijft groeien.

Mee bouwen aan de school
We vinden jouw actieve inbreng belangrijk, want zo maken we de lessen boeiend voor jou
en sluiten ze aan bij jullie leefwereld. Daarvoor worden alle mogelijke middelen ingezet.
Kritisch zijn mag, maar zonder hierbij het wederzijds respect uit het oog te verliezen. Als
leerling van onze school krijg je inspraak en organiseer je mee de dagelijkse werking van
de school. Dit maakt van onze school een democratische school. Voor ons eindigt
betrokkenheid niet bij de schoolpoort of de klasdeur, maar neem je die ervaring mee op je
levensweg.

Niet iedereen is hetzelfde
Iedereen is anders. Toch is het belangrijk om hierbij stil te staan, want ook jullie
leerlingen verschillen. Hoe jij aan de slag gaat, bepaal je zelf op een manier die je ligt. Zo
ontstaan er verschillende vormen van leren.
We bieden leren aan in groep en individueel. Samen nadenken over groepsleren en
individueel leren maakt ieders leerproces spannender en sterker. Wij vinden het
belangrijk dat je daar zelf keuzes in maakt omdat leren niet gaat over lukken of
mislukken. Leren doe je met vallen en opstaan. Leren gaat over verantwoordelijkheid
nemen, ook voor jezelf. Jouw resultaten tonen jouw groei en dienen niet om te
vergelijken met anderen.

Feedback
Tijdens het jaar krijg je via contactmomenten feedback over je eigen leerproces en het
functioneren binnen de groep. Zo krijg je ook de gelegenheid om jezelf te evalueren. Dat
vinden wij belangrijk, want zo leer je een beeld te vormen van jezelf als leerling.
Volgende vragen zijn hierbij van belang:
* Waar sta ik?
* Welke weg heb ik nog af te leggen?

Ouderparticipatie
Actieve betrokkenheid van de ouders dragen we hoog in het vaandel. Samen met jouw
ouders willen we ons onderwijs uitbouwen. Samen denken en praten over de werking
zien wij als een meerwaarde. Ook de talenten en de knowhow van de ouders willen we
maar al te graag inzetten zodat we elkaar kunnen versterken in onze talenten. Een paar
keer per jaar komen we samen om onze werking te versterken en samen streven we
ernaar om te waken over de kwaliteit van ons onderwijs.
Zo vormen we samen één lerende en levende gemeenschap.

Een open en gezellige school
We willen dat onze school een venster op de wereld is. Alleen zo wordt leren een rijk en
zinvol proces. Vandaar dat we werken aan een schoolomgeving die onze visie op het
leren toont. Hoe uit zich dat? We proberen door de aankleding van onze ruimtes een
sfeer te creëren die gezelligheid, rust en de zin om te leren uitstraalt.

Dit alles is een hele uitdaging! Bouw je met ons mee?

