
 

 

                     IMK, een katholieke dialoogschool  
 
           
    Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 

Samen werken aan een katholieke dialoogschool 
   
 
Het project van de katholieke dialoogschool wil iedereen die er leert, werkt en leeft uitdagen 
om samen school te maken, in dialoog met elkaar, om zo te bouwen aan de samenleving van 
de toekomst. 
 
Dit vraagt het engagement van ieder die bij het onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, 
leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in het onderwijs en de bestuurders van 
de school. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van 
de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. 
 
 

1. Engagement van de leerlingen 
 

Leerlingen verwachten een kwaliteitsvolle vorming op hun maat. Ze hopen op school te 
mogen groeien in volle mens- en medemens-zijn, zodat ze hun verantwoordelijkheid kunnen 
opnemen voor de wereld om zich heen.  
 
Omgekeerd verwacht de school dat de leerlingen bereid zijn om voluit in dat vormingsproces 
te stappen en dat ze zich laten uitdagen door het beste wat de katholieke school hen 
vandaag te bieden heeft.  
 
 

2. Engagement van de personeelsleden 
 
Personeelsleden willen het beste van zichzelf geven en jongeren vormen tot mensen die vrij 
en verantwoordelijk bijdragen aan de samenleving van vandaag en morgen.  
 
De school verwacht dat de personeelsleden allen samen actief bijdragen aan het leven op 
een katholieke dialoogschool – in gesprek met leerlingen, elkaar en de schoolleiding. Ze 
werken mee aan een leeromgeving waarin iedere lerende optimaal tot leren, leven en 
werken komt. 
 
 

3. Engagement van de schoolleider 
 
Met zin voor verantwoordelijkheid en grote zorg geven schoolleiders richting aan het 
pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. Ze willen dat project samen met 
andere personeelsleden gestalte geven en een geëngageerde leef- en leergemeenschap 
vormen met leerlingen en hun ouders.  
 



 

 

 
 
 

4. Engagement van de ouders 
 
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die ook 
bijdraagt aan de opvoeding. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze 
vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag gestalte geven aan het project van 
de katholieke dialoogschool.  
 
Op haar beurt verwacht de school dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en 
vorming die de school hun kinderen verstrekt. 
 
 

5. Engagement van de schoolbesturen 
 
Bestuurders maken de band met de traditie; ze dagen schoolleiders en personeelsleden uit 
om die traditie vernieuwd vorm te geven en met allen op school samen te werken aan een 
katholieke dialoogschool.  
 
 

6. Engagement van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving 
 
De katholieke school staat niet op zich, maar maakt deel uit van het weefsel van de lokale 
gemeenschap, de Kerk en de samenleving. Van die lokale gemeenschap verwacht de school 
respect voor haar project en ondersteuning om die bredere rol op te kunnen nemen. Op 
haar beurt verwacht een katholieke dialoogschool dat de Kerk zich blijvend in de dialoog met 
de school engageert en ook vandaag jongeren en volwassenen weet te inspireren. Terecht 
stelt de samenleving verwachtingen aan het katholiek onderwijs en de te behalen kwaliteit 
van onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volledige versie van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs is terug te 
vinden in het pedagogisch project van onze school en op de website van het Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen. 
 
 


