
Visie Buiten leren in OLVA Viven
We zijn ervan overtuigd dat kinderen nood hebben om meer te
bewegen. We zetten daarom in op extra beweging in en naast de
lessen. Bewegingstussendoortjes wakkeren onze concentratie aan.
Extra bewegen stimuleert de motoriek en het uithoudingsvermogen
van de leerlingen.

Het unieke kader van de school biedt leerlingen de kans om te leren en
zich te verwonderen in een mooie groene speel- en leeromgeving. 

Het buiten lesgeven zorgt voor voldoende inname van gezonde lucht.
De gezonde lucht verhoogt de concentratie bij de kinderen.

Ons groen schooldomein is ingericht zodat kinderen op allerlei vlakken
aan hun trekken komen. De speelzones dagen kinderen uit om te
klimmen, klauteren, kampen te bouwen,... De leerzones bieden heel
wat mogelijkheden om aan de doelen uit het leerplan ZILL te werken. 

We bieden de kinderen de kans om hun eigen talenten te ontdekken.
De kinderen kunnen tijdens het buiten leren en het bewegen het
leerproces in eigen handen nemen. Ze nemen initiatief.

Natuur biedt ruimte en nodigt de kinderen uit om meer te bewegen. In
een natuurlijke omgeving is actief spel niet alleen leuk, maar ook
gezond voor lichaam en geest. 

Leerlingen leren in, met en van de natuur. Buiten leren is levensecht
leren en zorgt voor meer activiteit, een betere concentratie, een
verhoogd welzijn en een grote betrokkenheid.

Kinderen kunnen tijdens het buiten leren volop experimenteren.
Kinderen zijn nieuwsgierig, observeren, onderzoeken en stellen zich
vragen over het hoe en waarom.

Omgaan met de omgeving en elkaar is essentieel. Respect voor dieren,
planten en omgeving brengen we van jongs af aan bij.

Onze groene speelplaats biedt extra kansen om te leren in en over de
natuur. Het scherpt vaardigheden aan, zoals probleemoplossend
denken, samenwerken en creativiteit. De kinderen leren communiceren
en goede relaties vormen. Kinderen worden zich bewust van het belang 
van de natuur en de zorg ervoor. Kinderen die anders uit de boot vallen
komen buiten soms beter aan bod.

Het deugd hebben aan elkaar en de omgeving staat centraal. We hopen
dat onze kinderen er hun leven lang mogen van genieten.
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