Pedagogisch project
Immaculata behoort tot de groep van de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar.
Daarom willen wij ons bij onze opvoedende taak laten inspireren door de stichter Lodewijk
Donche in de manier waarop hij Jezus navolgde als hij met mensen en kinderen omging.
Wij proberen onze leerlingen te vormen tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-,
verstands- en gevoelsleven.
Hierbij richten we ons op 6 pijlers:
Onze opvoeding is gericht op het leven
Als opvoeders reiken we niet alleen waarden aan maar begeleiden we leerlingen ook in hun
zoektocht naar de juiste weg in hun leven. We leren hen hun opinie te formuleren en we
zullen ook met het grootste respect naar hen luisteren.
Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming

We willen onze leerlingen opvoeden tot veelzijdige personen zoals het ook in de eindtermen
wordt beschreven. Met ons vormingsproject willen we hen een culturele gevoeligheid
bijbrengen die hen helpt om ook zinvol om te gaan met hun vrije tijd. Leerlingen moeten op
vele gebieden kunnen openbloeien door hun talenten te ontwikkelen.
Onze opvoeding getuigt van een voorkeur voor de zwaksten
Moderne armoede kent vele gezichten. Sommige jongeren zijn arm aan relatiewarmte, arm
aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Ook hier willen we aan tegemoet komen. We kiezen dan
ook duidelijk de zijde van de meest kwetsbaren en richten ons op een maatschappelijke en
kritische vorming.
Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie
Wij maken afspraken met onze leerlingen. Het is belangrijk dat ze geconfronteerd worden
met grenzen. Zij zullen desondanks ervaren dat we op een respectvolle manier met hen
willen omgaan. De deur is nooit volledig dicht.
Onze opvoeding heeft een zorg voor eigentijdse geloofsopvoeding
Het is voor jongeren niet gemakkelijk om een weg te vinden in een maatschappij waarin vele
godsdienstige en niet-godsdienstige levensbeschouwingen een waaier van zingevingen
aanreiken. Met de geloofsopvoeding op onze school willen we een bijdrage leveren tot de
algemene ‘mens-vorming’. We leren jongeren nadenken over wat het evangelie hen te bieden
heeft en helpen hen hierin houvast te vinden. Dit vraagt uiteraard een vernieuwde eigentijdse
geloofsopvoeding.
Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking
Opvoeden tot relatiebekwame mensen kan slechts gebeuren als alle partijen die betrokken
zijn bij de opvoeding goed samenwerken. Hiermee bedoelen we een samenwerking in alle
openheid en met veel respect voor elkaar. Slechts dan zullen we in ons opzet slagen.

