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Missie, visie en doelstellingen                                                   
  

In onze kleine leefgemeenschap primeert het groepswelzijn. Toch trachten we zoveel mogelijk aandacht te 

hebben voor de individuele noden van ieder kind. Een luisterend oor is hier nooit veraf.  

  

Het “ thuis-zijn” kunnen wij uiteraard niet volledig vervangen maar wij stellen wel alles in het werk om het 

verblijf van al onze jongeren aangenaam te maken.  

Ons internaat is een warme, veilige, tweede thuis waar de intern:   

• in groep leert samenleven    

• mag opkomen voor zijn/haar rechten én voor elkaar   

• een eigen, maar respectvolle, mening mag vormen  

• samen plezier mag maken   

• voldoende én in alle rust kan studeren   

• mag rekenen op studiebegeleiding    

   
We dragen participatie, betrokkenheid en vrije meningsuiting hoog in het vaandel. Elk kind, ongeacht zijn of 

haar specifieke kenmerken, kan op zijn/ haar wijze participeren. We schatten elke mening naar waarde.  

Inspraak betekent echter niet dat iedereen zijn zin kan doen.   

In het internaat proberen we de internen zoveel mogelijk te betrekken bij het vastleggen van afspraken over: 

• vrijetijdsactiviteiten   

• maaltijden   

• afspraken inzake kledij   

• afspraken over het gebruik van gsm, internet, …   

  

We hebben aandacht voor alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling van iedere jongere.  Tegelijkertijd 

streven wij ook enkele doelstellingen na die u, als ouder, zeker hoog inschat en die voor de toekomst van uw 

kind van groot belang zijn.  

Hoe wij dat doen wordt mee bepaald door het Pedagogisch Project van het Stedelijk onderwijs.  

Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd.   

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van 

vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu 

én als gemeenschapswezen.  

Om onze doelstellingen te bereiken stemmen wij onze internaatwerking af op dit pedagogisch project.  

Pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs  
  
(1) Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad 

Antwerpen.   

(2) Het Stedelijk Onderwijs voldoet aan alle voorwaarden die aan het Vlaams onderwijs worden gesteld en doet 

extra inspanningen om aan de uitdagingen van de grootstad te beantwoorden.   

(3) Optimale ontplooiingskansen bieden aan iedereen is het gemeenschappelijk doel van het Stedelijk 

Onderwijs.   

(4) De scholengemeenschappen van het Stedelijk Onderwijs spreken af hoe zij dit doel bereiken.   

(5) Het Stedelijk Onderwijs staat open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenschappen. 

We zien deze diversiteit als een constructieve, actief uit te bouwen kracht.   
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(6) Mensen hebben veel verschillende redenen om iets te willen leren. Het Stedelijk Onderwijs speelt 

daarop in door een breed platform van leermogelijkheden aan te bieden.   

(7) Met deskundigheid, inzet, zorg en betrokkenheid begeleidt het Stedelijk Onderwijs alle lerenden. Lerenden 

hebben immers recht op optimale ontplooiingskansen, maar ook de plicht om deze kansen te grijpen.   

(8) Als er keuzes gemaakt moeten worden tussen individuele belangen en groepsbelangen, gelden wederzijdse 

rechten en plichten. Iedereen heeft recht op respect. De grenzen van ieders gedrag worden bepaald door 

de vrijheid van de anderen.   

(9) Het Stedelijk Onderwijs werkt aan een maximale betrokkenheid van de ouders, leerlingen, studenten, 

cursisten en personeel.   

(10) We willen bovendien een warme gemeenschap zijn, waar solidariteit ook daadwerkelijk wordt ervaren 

en vorm krijgt.   

(11) Leren is investeren in de toekomst. Het Stedelijk Onderwijs wil ertoe bijdragen dat al zijn lerenden 

deelnemen aan een democratische en pluralistische maatschappij. Door elk individu optimale 

ontplooiingskansen te bieden, bouwt het stedelijk onderwijs mee aan de toekomst van de stad en de 

samenleving.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


