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Visie 
 
Het fundament van onze schoolwerking is het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke 
Scholen van Vorselaar. We willen onze leerlingen leren leren en leren leven om hen te doen 
uitgroeien tot kritische, zelfbewuste mensen die hun plek durven innemen in de maatschappij. In onze 
maatschappij is ICT een vaste waarde geworden en wordt heel wat verwacht van onze jongeren: zij 
moeten bijvoorbeeld kunnen omgaan met toestellen als smartphones en laptops, maar ook met 
sociale media, een overvloed van informatie van wisselende kwaliteit en de druk om steeds online 
bereikbaar te zijn. We willen onze leerlingen dan ook mediawijs vormen. 

Leren omgaan met ICT is meer dan enkel knoppenkennis. Digitalisering is dan ook geen doel op zich, 
maar wel een middel om onderwijs te versterken en leren effectiever te maken. Het is enerzijds 
een middel om noodzakelijke ICT-competenties bij leerlingen te bereiken met het oog op 
maatschappelijke participatie en levenslang leren, maar ook om het onderwijsproces te 
ondersteunen. Het biedt immers kansen om meer en anders te differentiëren, om meer leerstijlen aan 
te spreken, om meer afwisseling te bieden in de gebruikte werkvormen, om leerlingen die zorg nodig 
hebben beter te kunnen ondersteunen.  

Opdat onze leerkrachten zouden beschikken over de nodige digitale competenties, streven we met 
het hele team naar en investeren we in een professionaliseringsbeleid om hen te laten groeien in 
hun digitaal didactische vaardigheden. Dit zowel in teamverband door kennisdeling en kruisbestuiving 
als door externe vorming. 

Daarnaast willen we als school een toekomstgerichte, veilige ICT-infrastructuur aanbieden. Dit in 
de vorm van een laptop/toestel voor elke leerling, maar ook klassen uitgerust met kwaliteitsvolle 
digitale infrastructuur en een school met een veilige netwerk- en serverinfrastructuur, internet en 
connectiviteit met aandacht voor beheer en onderhoud. 

Tot slot streven we naar een doeltreffend en doordacht ICT-schoolbeleid met een ICT-coördinator, 
smartschoolbeheerder en mediacoach. We willen blijven nadenken over en evalueren wat 
technologie kan bijdragen in ons onderwijs. Aan de hand van een ICT-beleidsplan met actiepunten 
willen we via evaluatie en bijsturing erover waken dat ICT optimaal wordt ingezet om goed onderwijs 
te blijven verstrekken. Zo borgen we wat goed is en sturen we bij waar nodig.  

Curriculum, zorg en professionalisering zijn belangrijke pijlers in een schoolwerking. In het schooljaar 
2017-2018 stelden we voor deze thema’s met het leerkrachtenteam een schoolvisie op. Deze 
visietekst rond ICT kadert in onze visie rond curriculum, zorg en professionalisering. 
 
 
 
 


