
Katholieke dialoogschool

Sint-MartinusChristus

Jezus leert mensen van elkaar te
houden en elkaar goed te behandelen,
wat je afkomst en overtuiging ook is.
Hij toont wat het betekent om een
broer of zus te zijn voor iedereen.

Hij opent een toekomst voor mensen
door rechtvaardig, vergevingsgezind
en barmhartig te zijn.

Sint-Maarten schonk als jongeman in
het Romeinse leger de helft van zijn
mantel aan een bedelaar. Hij had
bijzondere aandacht voor kwetsbare
mensen in de maatschappij.

INSPIRATIE 



WAARDEN 

Een diploma op onze
school is een
kwaliteitslabel.

Leerlingen die onze school
verlaten met een diploma,
hebben het gevoel dat ze
iets kunnen. Ze weten
wat ze verder willen
doen in hun leven om
niet alleen voor zichzelf
maar ook voor anderen
iets te kunnen betekenen.

Door open te staan voor
feedback en regelmatig
stil te staan bij wat we
doen, schaven we onze
professionaliteit bij.

Kwaliteit

Iedereen is uniek en
wordt gezien op zijn of
haar eigen wijze.

Op onze school mag je
zijn wie je bent.
Verschillen mogen er zijn.
We zijn allemaal anders
en dat maakt juist de
rijkdom van onze school.

We kijken open en kritisch
naar wat eigen en anders
is. Het helpt ons
eigentijds-tegendraads te
zijn, een eigen mening te
vormen en respect te
hebben voor het anders
zijn of denken.

Authenticiteit

Met volle overtuiging
willen we leerlingen
helpen ontdekken wie ze
echt zijn en wat ze kunnen.

We willen anderen
inspireren en zelf
geïnspireerd worden.

We werken en leren met
zin, enthousiasme en
gedrevenheid.

Passie

We willen elkaar
versterken. Niet enkel
binnen de klas, maar ook
daarbuiten. Niet enkel
binnen de school, maar
ook daarbuiten.

Samen kunnen we
zoveel meer bereiken
dan alleen. We zijn ervan
overtuigd dat samen
werken, leven en leren
leidt tot mooiere
resultaten.

We zien verbinding als
een noodzakelijke
voorwaarde om tot leren
te komen.

Verbondenheid



Onze school doet haar uiterste best
om elke leerling trots en gelukkig in
het leven te helpen staan.

Onze school is een plek waar
leerlingen uitgedaagd worden om het
beste van zichzelf te maken en
waar ze kunnen ontdekken wie ze
zijn. Mogen vallen en opstaan is
belangrijk hierin.

Leerlingen leren zelf ontdekken wat
ze kunnen en wie ze willen zijn. Het
maakt hen sterker als mens én
medemens.

Groei naar volwassenheid.

Wat we onze leerlingen willen meegeven:

Ons schoolteam heeft een hart voor
goed onderwijs. Ons schoolteam zit
vol passie voor het vak en wil onze
leerlingen die kennis en
vaardigheden meegeven die ze
nodig hebben in het leven.

We bereiden onze leerlingen voor op
hun verdere leven, of ze nu eerst
nog passeren langs het hoger
onderwijs of direct gaan werken.

We willen jongeren opleiden en
begeleiden naar en in de
studierichting die aansluit bij hun
talenten en mogelijkheden.

Kwaliteitsvol onderwijs.

Leerlingen leren bij ons op eigen
benen te staan. Durven en doen,
ondernemen en initiatief nemen
dragen we hoog in het vaandel.

Leren doe je overal en altijd, ook na
de schooluren, ook buiten de
schoolmuren. Dat proberen we te
stimuleren bij al onze leerlingen in die
jaren dat ze bij ons vertoeven.

Onze leerlingen zullen de wereld van
morgen mee vormgeven. We willen
hen leren met deze
verantwoordelijkheid om te gaan.

Eigenaarschap 
over leven & leren. 

MISSIE 



Zin. Om van, met en dankzij elkaar te leren.

Allen samen zijn we de Sint-Martinusscholen. We
hebben een gezamenlijke ambitie om onze missie te
realiseren en gaan er samen voor met een enorme
passie en motivatie.

Ons schoolteam streeft ernaar om precies te weten wat
jongeren triggert en boeit. Onderwijskunstenaars in
hart en nieren die onze leerlingen graag zien, coachen
en op weg helpen.

Zowel het unieke traject van elke leerling als de wereld
rondom hem zijn onvoorspelbaar. We kunnen niet
zonder onze partners om samen school te maken en
onze leerlingen de nodige veerkracht en
weerbaarheid mee te geven.

Je leert bij ons je wereld vergroten. We brengen je in
contact met de wereld buiten onze school. Zo laten we
je verschillende culturen, zien
en leren je er mee omgaan.

We zijn een school met een brede horizon. We zijn
niet alleen sterk lokaal verankerd, maar laten ons
evengoed inspireren door de rest van de wereld.
Grenzeloos denken en ontdekken. We zijn allemaal
wereldburgers.

Op onze school leer je verbinden. Je leert niet enkel
betekenis geven aan je eigen leven, maar ook aan dat
van anderen. Onze ambitie is dat iedereen op onze
school impact wil hebben op de wereld van morgen en
geïnspireerd is om een verschil te maken.

Samen de wereld (s)maken.Samen school (s)maken.

VISIE 


