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Bijlage 1: 

 

Onze schoolvisie 

 
 

 

Rinkeling luidt de bel… 
 

 
                                                      

     Rinkelinglied 

 

 

         Een         die accenten  

                                          legt 

 

          Een         om te  

                         spelen

                                        en te  

                                                                                                         leren 

               

         

Een           op maat 

               van elk kind 

                                                                          

 

Een         voel 

    je goed           

           in je vel 

 

 

 

 

Een         om het                                                            Een         om samen 

              stil te maken        school    

                te maken

  



2 

 

 

        

           

                          Lied  

            We zingen samen  

            het lied met de Belleman   

       Een bel om 

          samen school  

                                                te maken. 

                                                   Ouders, buurt, en allen 

                                                    die betrokken zijn, 

hete                                                  heten we welkom op onze school 

                                                       om een steentje bij te dragen 

                                             voor het gemeenschappelijk 

                                                    BELang: het kind. 
  

     Samen spelen we 

                                    een rol.       

  

Een bel…   

  Voel je goed in je vel.            
     

     We leren wat het betekent om elkaar 

               te vertrouwen en te respecteren. 

  

   We willen ook leren hoe we verdraagzaam, 

      dankbaar, BELeefd en verantwoordelijk 

                        kunnen zijn. 

  

     Met een vleugje humor en positieve kracht 

           leren we groeien en weerbaar zijn                                                                    

                  in een veilige omgeving. 

      Draag zorg voor elkaar,                

     iedereen is uniek. 
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       Een bel om het stil te maken. 

  In onze katholieke dialoogschool 

                    staan we open voor iedereen, 

  BELeven we momenten van stilte in de klas          

       en vieren we als school samen in verbondenheid. 

           Vanuit geïnspireerde verhalen herkennen we 

            waarden die we als voorbeeld willen geven  

                           en durven uitspreken. 

       Elkaar verder dragen 

    in zoekend en tastend geloven. 

      

  

 

         Een bel             Een bel 

   op maat             om te spelen 

van elk kind.                             en te leren. 

Al onze activiteiten zijn er op                               We krijgen kansen, 

gericht zoveel mogelijk onderwijs                           om vanuit onze        

  op maat van elk kind te geven.                          BELevingswereld: 

           

 We BELichten het positieve                             Samen plezier te maken,  

en benutten dit bij onze aanpak.                   op ontdekkingstocht te gaan, 

  Onze leerkrachtvaardigheden                    onszelf te ontwikkelen, 

worden ingezet om aan de noden                      te leren, met vallen en  

  van elk kind te beantwoorden                                    opstaan, 

     door passend onderwijs te                          met een open blik naar de          

    organiseren en te realiseren.                             wereld te kijken.  

                                          

              Iedereen heeft kwaliteiten !                                                      

Je kan maar vooruit   

      als je voelt dat                We vinden ons 

   anderen je graag                 rugzakje met  

       zien.                      een stevige basis                 

                                            aan kennis en 

                                                   vaardigheden 
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Milieu op 

school

 

Boekenju

Meervoudige 

intelligenties

Bewegen 

is 

Milieu op 

school 
Bewegen        

      is 

 belangrijk 

 

 

Meervoudige 

intelligenties 

Ouder- 

 betrokkenheid 
Stadsklassen 

Axenroos 

 

                           Een bel die ACCENTEN legt. 

                 

     Zie schoolbrochure              Fietsen 

                   Sportklassen              Zwemmen

 

 

 

                                                                        Sportieve      

Ontmoetingsdag         

 Sportactiviteiten 

Boekenweek     Niveaulezen      

8 intelligenties           Actief leren  

                                                           Gedichtendag 

              Boekenjuf 

 

     Voorleesweek 

Met boeken               Verschillende         Talenten van het kind 

                                               aan de slag  werkvormen 

Verbinden   

Ondersteunen      Musea                     Culturen      

      

                          

   

                        

                        Betrekken                                                        Studentenleven          Openbaar 

Verve              

www.ouderraad.dk                                                                                                 

                                  Zie  

                                                                                                                             schoolbrochure 

 

                                                                                 Een SCHOOL die LEEFT!  
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