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— ONS PEDAGOGISCH PROJECT
Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT wil inzetten op talent en eveneens garant staan voor kwaliteit. In wezen bindt kwaliteit zich aan overtuigingen over
wat goed en betekenisvol is. Het heeft met andere woorden te maken met een
manier van in het leven staan en naar het leven kijken.
In een katholieke school als de onze wordt die kijk op mensen en op het leven
gekleurd door christelijke wijsheid van jaren, geworteld in een stevige traditie
van de stichtende ordes en congregaties1 van de scholen waaruit Mosa-RT
ontstaan is. Die traditie zet aan:

—

om te geloven in je kracht en in te zetten op je
vorming en je groei;
om je de verschillende domeinen van de
werkelijkheid te laten verkennen en je nieuwe
werelden te laten ontdekken.

—

De overtuigingen van waaruit we in onze scholengemeenschap willen
vertrekken, vatten we samen in zeven sleutels voor goed onderwijs:

—
—
—
—
—
—

1.
2.
3.
4.
5.
6.

presentie
generositeit
meesterschap
liefde voor de leerling
een hart voor de school
de kritische ruimte vrijwaren

en dit alles

— 7.

geworteld in de onuitputtelijke bron
van het leven

—
1De zusters van het Heilig Graf (Instituut Heilig Graf Kinrooi), de zusters Ursulinen (Vrije Humaniora Sint-Ursula Maaseik), de zusters Annuntiaten (Instituut Maria Hulp der Christenen Neeroeteren), De Kruisheren (College van het Heilig Kruis Maaseik en Neeroeteren), Het bisdom
Hasselt (Technisch Instituut Sint-Jansberg Maaseik)

kortom,
Mosa-RT wil een plek zijn waar gewerkt wordt vanuit:
• Passie voor het vak
• Liefde voor de leerling
• Hart voor de school
Als leerkracht ben ik daarbij betrokken als gids:

= ik ben betrokken

hart

present

= ik ken mijn wereld

hoofd

Passie, genereus

= ik wijs de weg

handen

(w)onder(ver)wijzen

1.
“Gij zijt mijn welbeminde, in wie ik vreugde vind.” (Mc1,11)

— ER ZIJN VOOR DE LEERLING:
PRESENTIE
Als leerkracht neem ik jou zoals je bent. Ik zie je graag, ook in je gekwetstheid en je zwakte. Wees
dus niet bang. Je mag geloven dat je bemind en gedragen wordt in alle omstandigheden. Besef
echter dat er ook van iedereen die jouw weg kruist een oproep uitgaat: Zie mij. Zie mij graag!
Deze overtuiging zet ons als school aan tot een praktijk van ‘omzien naar elkaar’. Het samen leven
en leren op school vraagt geen acte de présence (“Heb je me gezien?”) maar veeleer presentie (“Ik
zie je, ik ben er voor jou!”).
Presentie betekent dat ik als leraar er ben voor jou als mens. Ik focus niet op je probleem, je tekort
en je remediëring, maar erken jou in je eigenheid en kies voor de relatie.
Aanwezig zijn bij de ander in zijn situatie is de sleutel voor een warme omgeving waar je voelt ‘Ik
hoor erbij, ik tel mee, hier ziet men naar mij om …’
In onze school komt die presentie als volgt tot uiting:
•
•
•
•
•

Ik ken mijn leerlingen bij naam.
Ik ontvang mijn leerlingen hartelijk bij het begin van de dag of van de les.
Ik maak in en buiten de les tijd voor je kleine en grote zorgen.
Ik luister actief naar je en leef met je mee.
Ik blijf in jou de jonge mens zien op weg naar volwassenheid.

2.
“Ik ben afgedaald…” (Ex. 3,7)

— GEVEN WAT EEN LEERLING NODIG
HEEFT / LEERLINGEN UITDAGEN MET
EEN BREED AANBOD: GENEROSITEIT
Echte liefde is vrijgevig. Zulke liefde vraagt dat ik mezelf geef en met hart en ziel aanwezig ben bij
de ander. Dat is niet vanzelfsprekend, net zomin als Gods menswording niet vanzelfsprekend is als
kern van het christelijk geloof.
In ons onderwijs gaat het met andere woorden om een manier van lesgeven waarbij ik niet enkel
inzichten deel maar ook aandacht schenkt aan wie er voor me zit. Onderwijs is vrijgevigheid in
woord én gebaar. Daarom zoek ik naar wat jij nodig hebt om mijn kennis met jou te delen.
Als onderwijs boeit en uitdaagt, durf ik van jou ook iets te verwachten. Onderwijs hoeft niet enkel
leuk te zijn.
In onze school komt die generositeit als volgt tot uiting:
•
•
•
•
•
•

Ik bied je de ruimte om op jouw manier te groeien.
Ik bied je leerondersteuning waar nodig.
Ik benader de leerstof op verschillende manieren en bied uiteenlopende werkvormen aan om je zeker te bereiken.
Ik breng in mijn les de wereldse actualiteit binnen.
Ik maak duidelijk hoe mijn vak kan bijdragen om de wereld te begrijpen.
Ik wil je vormen tot een zelfstandige en competente volwassene die zich verbonden voelt met de anderen en met de wereld.

3.
“Trek weg uit uw land…” (Gen 12, 1)

— DE VREUGDE VAN HET ONTDEKKEN
LATEN ERVAREN: MEESTERSCHAP
Abraham wordt door God geroepen om weg te trekken uit zijn vertrouwde omgeving en op weg
te gaan naar een onbekende nieuwe toekomst. Zo roep ik jou op om met mij op weg te gaan en
nieuwe werelden te verkennen.
Meesterschap in opvoeden en onderwijzen is je ondersteunen bij het betreden van die onbekende
werelden. Het is je begeleiden in het ontdekken en je toe-eigenen van iets nieuws. Zo hoop ik dat je
de vreugde van het ontdekken ervaart.
In onze school komt meesterschap als volgt tot uiting:
•
•
•
•

Ik betrek je leefwereld in mijn lessen.
Ik laat je de schoonheid van mijn vak ervaren.
Ik geef mijn vak enthousiast zodat je erdoor gefascineerd raakt.
Door projectmatig werken ontwikkel je vaardigheden die je in het latere leven zal nodig
hebben: samenwerken en er plezier aan beleven, probleemoplossend werken, outside-the-box denken …

4.
“Ook ik veroordeel u niet.” (Joh 8,11)

— AANDACHT HEBBEN VOOR DE LEERLING,
ONDANKS ZIJN FALEN: LIEFDE VOOR DE
LEERLING
Elke mens is onvolkomen, kwetsbaar en gekwetst, maar draagt ontelbare mogelijkheden in zich.
Diezelfde dubbelheid vind je ook terug in het christendom en de kern daarvan ligt in de verlossing:
God laat ons niet vallen, ondanks ons falen.
Dit zet ons als katholieke school aan tot onvoorwaardelijke liefde voor jou: ik mag het beste van je
eisen, maar ik moet in liefde het ergste aanvaarden. Opvoeden in hoop is de belofte zien die in je
kwetsbaarheid en in je kwetsuur schuilt. De deur van de toekomst wordt nooit definitief gesloten.
Ontwikkeling verloopt nooit volgens plan, nooit lineair. Leren is als leven. Je doet het met vallen en
opstaan. Maar als je valt, zal ik er zijn om je te helpen opstaan.
In onze school komt liefde voor de leerling als volgt tot uiting:
•
•
•
•
•

Ik koppel gedrag los van je persoon.
Ik geef je verschillende kansen en blijf je motiveren.
Ik bied je veiligheid en stel duidelijke grenzen.
Ik bekrachtig je in het positieve, ook in een evaluatie.
Ik blijf zoeken naar oplossingen voor jou, ook als die niet in onze school liggen.

5.
“Treed toe tot Hem, de levende steen” (1Pe 2,4)

— AMBASSADEUR ZIJN VAN DE SCHOOL:
EEN HART VOOR DE SCHOOL
Wij zijn overtuigd dat een school meer is dan dienstverlening. Een school is ook altijd een
gemeenschap van mensen met eenzelfde doel: goed onderwijs. Deel uitmaken van Katholiek
Secundair Onderwijs Mosa-RT geeft jou en mij dan ook een identiteit: hier zijn wij thuis. We worden
opgeroepen om samen de schouders te zetten onder een gezamenlijk project en om ons in te
schakelen in de gemeenschap van KaSO Mosa-RT: zo zijn wij in Mosa-RT, zo doen wij dat.
Wij vragen daarom van iedereen een constructieve betrokkenheid op de schoolvisie, op het schoolgebeuren, op collega’s, op (mede)leerlingen en ouders …
In onze school komt een hart voor de school als volgt tot uiting:
•
•
•
•
•

Ik engageer me voor jou, niet enkel tijdens de les.
Ik schenk aandacht aan speciale gelegenheden.
Ik draag bij tot de positieve sfeer.
Ik treed positief naar buiten wanneer ik over onze school spreek.
Ik breng deze houding ter sprake in mijn les, in gesprekken met collega’s en directies.

6.
“Jullie zijn het zout der aarde” (Mt 5,13)

— TEGEN DE STROOM IN DURVEN
DENKEN EN DOEN: DE KRITISCHE 		
RUIMTE VRIJWAREN
Als christenen leven we in de wereld, maar we vallen er niet mee samen. Daarom willen wij als
katholieke school elkaar uitdagen om altijd weer kritisch te zijn ten aanzien van maatschappelijke
tendensen. We bieden je de ruimte om afstand te nemen en kritische zin te ontwikkelen. Zo krijg
je de kans om een eigen mening te vormen en je verantwoordelijkheid in de maatschappij op te
nemen, in plaats van zonder nadenken mee te lopen met de massa.
Het perspectief van het Rijk Gods doet ons afwegen of we als school wel willen ingaan op wat de
samenleving altijd opnieuw vraagt. Ons onderwijs gaat er niet om dat je economisch inpasbaar
bent. Ons onderwijs gaat om je menswording en om betekenisvol leven.
In onze school komt de kritische ruimte als volgt tot uiting:
• Ik leer je kritisch reflecteren over jezelf, over heersende tendensen en over de manier waarop je in de wereld staat.
• Ik besteed op kritische wijze aandacht aan de actualiteit in mijn les.
• Ik zet bij solidariteitsacties vooral in op bewustmaking, niet alleen op geld inzamelen.

7.
“Blijf in mij” (Joh 15,4)

— WAAROM WE DOEN WAT WE DOEN: 		
GEWORTELD IN DE ONUITPUTTELIJKE
BRON VAN HET LEVEN
Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT draagt in zich een rijke erfenis van de christelijke traditie.
Vanuit die traditie willen we stilstaan bij onze eigen binnenkant en ruimte scheppen voor vragen
als: Hoe kijken wij naar mensen? Welke samenleving hebben we voor ogen? Dat zijn cruciale
vragen in ons onderwijs.
Als leerkracht roep ik je daarom op om stil te staan bij je binnenkant. Zo word je geraakt door de
kern van je eigen wezen. Je ervaart vreugde en gebrokenheid. In de christelijke traditie zijn die
geworteld in de onuitputtelijke bron van het leven. Die bron draait om zinvolheid en betekenis,
eerder dan om nuttigheid. De belangrijkste dingen in het leven zijn immers belangeloos: een lach,
vriendschap, liefde, verbondenheid, goedheid, schoonheid ... Precies daarin bereik je als mens de
kern van je wezen.
In onze school komt aandacht voor onze binnenkant als volgt tot uiting:
• Ik leer je kritisch reflecteren over jezelf, over heersende tendensen en over de manier waarop je in de wereld staat.
• Ik besteed op kritische wijze aandacht aan de actualiteit in mijn les.
• Ik zet bij solidariteitsacties vooral in op bewustmaking, niet alleen op geld inzamelen.

