
Sinds vorig schooljaar zijn wij een ZILLige school… 
 
We horen jullie nu al denken… ZILL ? Wasda ? 
 
Zill is het nieuwe leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  
Een leerplan waar wij als school bijzonder blij mee zijn omdat  
het zorgt voor een nieuwe kijk op onderwijs en “leren”.   
Een rijk leerplan dat we als school nog een beetje hebben kunnen  
kneden om het schooleigen te maken :   Het  Zillige  leerplan van Triangel ! 
 
ZILL staat voor Zin in Leren, zin in Leven. 
  
Graag leren is belangrijk want je doet het levenslang ! We willen dat jouw kind 
doorheen het leren en leven op school ontdekt wat voor hem/haar in het leven 
belangrijk is. 
De leerstof die we jullie kinderen aanbieden moet de moeite waard zijn en aansluiten 

bij wat jullie kinderen in het verdere leren en leven nodig hebben. 

We willen dan ook inzetten op de totale ontwikkeling van jullie kinderen.  Daarom 

werken we met 10 ontwikkelvelden.  

Vier van deze ontwikkelvelden bevatten de doelen die betrekking hebben op jullie 

kinderen als persoon.  

 

  

 

 
 

 

  

 

 

Naast deze 4 persoonsgebonden ontwikkelvelden telt het leerplan ook nog 6 

cultuurgebonden ontwikkelvelden. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van alles wat 

jouw kind nodig heeft om te kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag en 

morgen.  

Sociaal emotionele ontwikkeling :  leren samen spelen, samenwerken, 

samenleven, vertellen hoe ze zich voelen en leren omgaan met de 

gevoelens en behoeften van anderen 

Ontwikkeling van innerlijk kompas :    ontdekken wie je zelf bent, 

richting geven aan je leven en waardevolle  keuzes leren maken, leren 

omgaan met moeilijke situaties 

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid :   leren 

verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf en voor anderen, initiatief 

en eigen beslissingen durven nemen op een verantwoorde manier 

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling :  ontdekken en leren van 

de motorische en zintuiglijke vaardigheden die nodig zijn om 

zelfredzaam te spelen, te leren en te leven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze 10 ontwikkelvelden zorgen voor een harmonieuze ontwikkeling van jullie 

kinderen. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen :   De ene keer zal het 

sterk geleid worden door de leerkracht, een andere keer gaan kinderen zelf op 

ontdekking, al spelend, zelfstandig of samen… 

Zill is een leerplan voor de gànse basisschool. Dit wil zeggen dat er leerlijnen zijn die 

doorlopen vanuit de kleuterschool tot in de lagere school.   

Het nieuwe leerplan heeft gemaakt dat wij als school onze werking onder loep 

hebben genomen en ons nog bewuster zijn van hoe belangrijk de eigenheid van elk 

kind is. Kinderen moeten vooral goesting hebben in leren en leven, zélfs wanneer het 

al eens wat moeilijker loopt. 

Het welbevinden van jullie kinderen blijft  
daarom ook onze grootste prioriteit.   
Want je goed in je vel voelen, dat is toch  
een eerste voorwaarde om te kunnen  
groeien en bloeien, niet ? 

Orientatie op de wereld : nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, 

op ontdekking gaan en de wereld leren kennen in al zijn dimensies 

Mediakundige ontwikkeling  :  leren op een enthousiaste, zelfredzame en 

kritische manier omgaan met media. Media op een positieve maar tegelijk 

veilige manier leren gebruiken 

Muzische ontwikkeling : genieten van kunst, ontdekken van verschillende 

expressievormen en zich leren uitdrukken in beeld, muziek, dans en drama 

  Taalontwikkeling : taal doelgericht inzetten bij spelen, leren en      
  leven, plezier beleven aan taal en positief omgaan om meertaligheid 

 Wiskundig denken : aanrijken van handvatten om wiskundige informatie 
te kunnen interpreteren, aanleren van basisvaardigheden om een 
wiskundig probleem op te lossen 

Rooms-katholieke godsdienst : kinderen maken kennis met de 
katholieke geloofstraditie, worden zich bewust van hoe zij in het leven 
staan en naar zichzelf en de wereld kijken 

 


