pedagogisch project
Sint-Willebrord – Heilige Familie, afgekort tot WilFam, is een school die kwaliteitsonderwijs in Berchem biedt. In die zin willen wij jongeren vormen en begeleiden tot
(relatie)bekwame volwassenen. Met respect voor ieders eigenheid en geloof in ieders
capaciteiten willen wij het beste uit elke leerling halen. WilFam staat tevens voor
gastvrijheid: iedereen is er, ongeacht zijn of haar herkomst en/of achtergrond, welkom.
KWALITEITSONDERWIJS
WilFam is een school met een open blik op de wereld. Een bekwaam, gemotiveerd
en geëngageerd team is ervan overtuigd dat onderwijs niet alleen in de klas, maar
ook buiten de schoolmuren gebeurt. Daarnaast wil dit team de haar toevertrouwde
leerlingen vormen tot kritische en geëngageerde jongvolwassenen. Lessen, stages,
projecten, uitstappen en andere activiteiten maken deel uit van het vormingspakket.
Opdat elke leerling zijn of haar talenten ten volle kan ontplooien, biedt WilFam een
brede vorming en onderwijs aan. Anderstalige nieuwkomers krijgen daarbij extra
aandacht. Onze school bereidt de leerlingen voor op hogere studies of stoomt hen
klaar voor de arbeidsmarkt.
Om dat ‘ten volle ontplooien’ mogelijk te maken, besteedt WilFam veel aandacht aan
zorg. Deze zorg wordt verleend op drie domeinen: zorg bij het leren, zorg bij het leven en zorg bij het kiezen.
BERCHEM
WilFam bestaat uit twee campussen: in de Ferdinand Coosemansstraat situeert zich
de arbeidsmarktgerichte campus; de doorstroomgerichte studierichtingen bevinden
zich in de Jan Moorkensstraat. Deze opdeling bevordert de kleinschaligheid van de
scholen. Op die manier kent iedereen iedereen en heerst er een familiale sfeer. Dit
kenmerk komt natuurlijk ook de (zorg)begeleiding ten goede.
Beide campussen zijn ingebed in de buurt en werken in die zin mee aan het concept
van brede school. Bij het lesgebeuren, bij projecten en andere activiteiten worden
de (omliggende) partners en de ouders geregeld ingeschakeld.
Een andere, grote troef is de goede bereikbaarheid van onze campussen met het
openbaar vervoer. Als groene school promoten we tevens het gebruik van de fiets als
vervoermiddel.
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RESPECTVOL
Wij hechten veel waarde aan het respectvol omgaan van de leerlingen met al wie op
één of andere manier betrokken is bij de school: medeleerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel, ouders, buurtbewoners, enzovoort.
Respect betekent voor ons de juiste balans vinden tussen het zich goed voelen
(welbevinden) op school en het kennen en naleven van de grenzen. In die zin kan
pesten, in welke vorm dan ook, absoluut niet. WilFam werkt hierrond zowel een preventief als remediërend traject uit. Andere afspraken of grenzen zijn te vinden in ons
schoolreglement.
Om respectvol omgaan aan te leren, krijgen onze leerlingen via verschillende raden
inspraak in de dagelijkse werking van de school: leerlingenraad, schoolraad, milieu-,
gezondheids- en verkeersraad …
WilFam is tevens een groene en gezonde school. Ze geeft aandacht aan thema’s
als milieubewustzijn, duurzaamheid, verkeersveiligheid, sport en gezondheid.
GASTVRIJ
WilFam wil een afspiegeling zijn van de Antwerpse of grootstedelijke maatschappij. In
die zin is iedereen er welkom! Deze openheid voor diversiteit vertaalt zich in de
aanwezigheid van vele nationaliteiten, talen, culturen en religies op school.
We zien deze diversiteit als een enorme rijkdom en leerkans. Tijdens de lessen, de
pauzes of op verplaatsing wordt aandacht aan alle aspecten van verscheidenheid,
verdraagzaamheid en verbondenheid besteed.
Daarnaast is WilFam een Nederlandstalige school. Ze wil de jongeren bewust maken van het belang van de kennis van het Nederlands om succesvol (verder) te studeren en/of later een beroep uit te oefenen.
DIALOOGSCHOOL
WilFam behoort als vrije, gesubsidieerde secundaire school in de Antwerpse rand tot
het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool (KOBA vzw Metropool). Ze is
een katholieke dialoogschool, die iedereen uitnodigt om in dialoog met elkaar op
zoek te gaan naar het volle mens en medemens zijn. In gesprek met elkaar leert elke
leerling de eigen identiteit vorm te geven, stelt hij of zij zichzelf in vraag, zoekt naar
verdieping en denkt over zichzelf na. De school wil een oefenplaats zijn voor een
(samen)leven in een wereld die gekenmerkt wordt door complexiteit, diversiteit en
verschil. WilFam vertaalt of hertaalt op die manier in woord en daad en op eigentijdse
wijze de christelijke inspiratie, die in Jezus van Nazareth haar oorsprong vindt.
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