Samen leren Samenleven

pesten

A=A, B=B

Vind jij de
6 kernwaarden
van het GO! ?
Respect

Gelijkwaardigheid

Oprechtheid

Openheid

Betrokkenheid

Engagement

Zie achterzijde voor de spelregels

SPELREGELS
GO! staat voor kwaliteitsvol onderwijs, waardevol en waardeNvol, vertaald in ons pedagogisch project, het PPGO!
Respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid vormen de 6 kernwaarden van
het GO! Elke kernwaarde kreeg een eigen kleur en wordt afgebeeld in 4 situaties die zich regelmatig voordoen op
school. Ga samen met jouw zoon of dochter op zoek naar de 6 kernwaarden van het GO!
Vinden jullie ze allemaal?

RESPECT is zorgen dat iedereen zijn mening
GELIJKWAARDIGHEID is ervoor zorgen dat
kan uiten, geen vooroordelen hebben,
iedereen gelijke kansen heeft,

mensen in

vriendelijk en behulpzaam zijn, ...
moeilijke situaties helpen en
kliekjesvorming vermijden, ...

Op school gaat het er zo aan toe:
Spelen en praten doe ik met iedereen.
Ik hou de deur open voor een ander
Wanneer een boekentas op de grond valt, sta
ik klaar om te helpen.
Een papiertje gooi ik meteen in de
vuilbak.

OPRECHTHEID uit zich in directe en
open communicatie met anderen,
door steeds eerlijk te zijn, door empathie
te tonen, ....

In de praktijk uit zich dat zo:
Wie zijn arm breekt en het moeilijk heeft, help ik
door de boekentas te dragen.
Wanneer ik een complimentje geef over een mooie
tekening, dan toon ik dat een ander belangrijk is.
Ook wie in een rolstoel zit, kan meespelen.
Ik durf mezelf te zijn door mijn eigen kleding te
dragen.

OPENHEID betekent openstaan voor
andere meningen en culturen, luisteren
naar elkaar, ernaar streven dat iedereen
kan deelnemen, ...

In de zoekplaat vind je dit terug in:

Op school gaat dat er zo aan toe:

Ik zwijg wanneer iemand mij een geheim
toefluistert.
Ik doe wat ik beloof.
Wanneer iemand zijn portefeuille verliest, geef ik
deze zo snel mogelijk terug.
Ik kan duidelijk maken wat ik bedoel.

Ik toon interesse in de les door mijn vinger op te
steken.
Ik sta open voor ieders levensbeschouwing en cultuur.
Alle ouders zijn welkom aan de schoolpoort.
Door te luisteren naar de verhalen van anderen, kom ik
in contact met andere culturen.

ENGAGEMENT uit zich door zelf initiatief
te nemen, door open te staan voor nieuwe
ideeën,, door op te komen voor datgene

BETROKKENHEID is interesse tonen
voor elkaar, praten met elkaar, rekening
houden met de noden van anderen, ....

In de praktijk uit zich dat zo:
Wanneer iemand huilt, probeer ik te troosten.
Ik vraag iedereen om mee te spelen.
Wie honger heeft, krijgt eten.
Iemand die alleen staat, overtuig ik om mee te
doen.

waarin je gelooft, ...

In de zoekplaat vind je dit terug in:
Ik wil anderen overtuigen dat ook het klimaat
belangrijk is.
Ik zeg neen tegen pesten.
We werken samen aan een groene speelplaats.
Ik help graag vrijwillig mee voor meer veilig
verkeer.

GO! ouders is de ouderkoepel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. GO! ouders engageert
zich ten volle voor de ouders, ouderwerkingen en scholen van het GO!. Ontdek ons aanbod op
www.go-ouders.be

