VERBONDENHEID
LEREN

LEVEN

WERKEN

Sint Jozef Geel wil de plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten en leren
van elkaar. Wij zien ontmoeting en verbindende relaties immers als de
ultieme voorwaarde voor de ontwikkeling van mensen én onze school.
We willen midden in onze leefgemeenschap staan en bijdragen tot de
verrijking van leerlingen, leerkrachten, de omwonenden, de lokale economie en de school zelf, elk met zijn eigen sterktes en leerpunten.
We willen het leren steeds levensecht én eigentijds maken om te komen
tot effectief en duurzaam leren.
We delen allen dezelfde waarden en dragen die ook uit.

RESPECT

Respect is voor ons de basis voor een rechtvaardige en leefbare school. We zorgen
er samen voor dat onze school een goede plaats is om te leven en te leren. We staan
open voor elkaar en elkaars ideeën. We dragen zorg voor onszelf, elkaar, materialen en
gebouwen en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid op.

Op school gaan we open en correct met elkaar om. Zo bouwen we in
vertrouwen aan verbinding tussen mensen. We zijn steeds echt en oprecht
in ons handelen en onze uitspraken. Fouten maken mag op onze school. Je
kan ons steeds aanspreken op onze keuzes en op wat we doen.

BEKWAAMHEID

EERLIJKHEID

We leggen de lat hoog voor onszelf en hebben hoge verwachtingen van
de andere. We streven steeds naar verbetering en blijven onszelf in vraag
stellen. We willen trots zijn op wat we doen en gaan op zoek naar ieders
talenten en kwaliteiten.

Vriendschap is vertrouwen hebben in elkaar. Vriendschap zorgt ervoor dat
mensen zich goed voelen en bevordert het leren. Onze school geeft ruimte en
gelegenheid om vriendschappen te ontdekken en te onderhouden.

GEVOEL VOOR HUMOR

VRIENDSCHAP

In onze school mag het plezant zijn. We gaan voor
werkplezier en blijheid. Lachen is gezond! Humor werkt
relativerend en kan gespannen situaties ontmijnen.

We staan positief in het leven met hoop en geloof in de toekomst. We
focussen op kansen en geven mensen de mogelijkheid om te groeien.

OPTIMISME

