WAARDEN
KINDEREN
Overtuiging dat elk kind
steeds in ontwikkeling is
•Elk kind hee mogelijkheden en neemt acef
deel aan zijn ontwikkeling

Overtuiging dat elk kind
nood hee aan veiligheid en welbevinden

Overtuiging dat elk kind
uniek is en dat deze diversiteit
een rijkdom is

•Elk kind ontwikkelt volgens eigen aanleg en talenten

•Elk kind hee behoe e aan liefde en warmte

en volgens eigen ritme

•Elk kind hee behoe e aan individuele aandacht

•Elk kind is nieuwsgierig en wil graag leren, onderzoeken

•Elk kind hee nood aan erkenning
en experimenteren, van en met elkaar

in zijn eigenheid binnen zijn gezin en omgeving

•Elk kind wil uitgedaagd worden om te leren en te ontwikkelen

•Elk kind is bijzonder en krijgt zijn plek

gevoelens
•Elk kind vraagt om invulling van zijn behoe en

•Elk kind hee nood aan gevoelens van bekwaamheid

•Elk kind hee behoe e aan respons op zijn uingen van

•Elk kind hee nood aan veilige structuur
en duidelijkheid

•Elk kind hee recht op zorg

Overtuiging dat elk kind
gelijkwaardig is en dat wederkerigheid
belangrijk is
•Elk kind is een volwaardig persoon,
een individu
•Elk kind hee nood aan wederkerigheid,
aan wederzijdse betrokkenheid
•Elk kind is sociaal en uit dit op verschillende manieren
•Elk kind hee nood aan respectvolle omgang

Overtuiging dat elk kind
talenten en mogelijkheden hee
en zijn verantwoordelijkheid kan opnemen
•Elk kind hee alles in zich hee om zichzelf
en de wereld te leren kennen.
•Elk kind wil uitgedaagd worden om autonoom
en zelfstandig te worden
•Elke ervaring is een deel van een leerproces
•Elk kind kan zijn verantwoordelijkheid leren opnemen

WAARDEN
OUDERS
Overtuiging dat elke ouder
steeds in ontwikkeling is
Overtuiging dat elke ouder
nood hee aan veiligheid en welbevinden

Overtuiging dat elke ouder
uniek is en dat deze diversiteit
een rijkdom is

•Elke ouder groeit en evolueert in zijn rol
van opvoeder en wil het beste voor zijn kind

•Elke ouder hee nood aan vertrouwen en aan een
goed gevoel

• Elke ouder volgt een eigen speciﬁek traject

•Elke ouder hee nood aan duidelijke informae

•Elke ouder hee de kans nodig om een aceve rol
op te nemen in de maatschappij

•Elke ouder wil gehoord en erkend worden

•Elke ouder hee een ander verhaal
en een andere achtergrond
•Elke ouder hee eigen waarden en normen
en een eigen opvoedingssjl

•Elke ouder kan nood hebben aan een luisterend oor
en individuele aandacht

Overtuiging dat elke ouder
gelijkwaardig is en dat wederkerigheid
belangrijk is

Overtuiging dat elke ouder
talenten en mogelijkheden hee
en zijn verantwoordelijkheid kan opnemen

•Elke ouder hee nood aan respectvolle omgang

•Elke ouder is de eerste opvoeder
en is bijgevolg een onmisbare partner

•Elke ouder hee recht op open communicae
•Elke ouder kan nood hebben aan ontmoeng
en sociaal contact

•Elke ouder kan zijn verantwoordelijkheid opnemen
binnen zijn mogelijkheden

WAARDEN
MEDEWERKERS
Overtuiging dat elke medewerker
steeds in ontwikkeling is
Overtuiging dat elke medewerker
uniek is en dat deze diversiteit
een rijkdom is

Overtuiging dat elke medewerker
nood hee aan veiligheid en welbevinden

• Elke medewerker groeit en evolueert

•Elke medewerker hee nood aan duidelijke informae

• Elke medewerker volgt een eigen speciﬁek traject

•Elke medewerker wil gehoord en erkend worden
•Elke medewerker hee nood aan ondersteuning

in zijn funce

• Elke medewerker hee nood aan uitdaging
om te leren en te ontwikkelen

• Elke medewerker hee nood aan gevoelens

•Elke medewerker hee nood aan zorg voor goede
werkomstandigheden

•Elke medewerker hee een ander verhaal
en een andere achtergrond
•Elke medewerker hee eigen waarden
en normen

van bekwaamheid

Overtuiging dat elke medewerker
gelijkwaardig is en dat wederkerigheid
belangrijk is

Overtuiging dat elke medewerker
talenten en mogelijkheden hee
en zijn verantwoordelijkheid kan opnemen
•Elke medewerker neemt acef deel aan zijn ontwikkeling

•Elke medewerker hee nood aan respectvolle omgang
•Elke medewerker hee recht op open communicae
•Elke medewerker is een acef teamlid
•Elke medewerker hee een open houding
ten aanzien van gezin en omgeving van de kinderen

•Elke medewerker is in staat zijn handelen aan te passen aan
de waarden en normen in Elmer
•Elke medewerker kan zijn verantwoordelijkheid opnemen
binnen eigen mogelijkheden en bevoegdheden
•Elke ervaring is een deel van een leerproces

