ID-fiche

2

IDEOLOGIE
Iedereen is uniek met mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Ieder kind, iedere jongere, iedere volwassene verdient
dan ook alle kansen om zich als volwaardig individu te kunnen
ontplooien. We geloven hierin vanuit een christelijke inspiratie.

Waar geloven
wij in?

Wanneer een motorische beperking dit moeilijk maakt zijn we
overtuigd dat door aangepaste zorg en persoonlijke begeleiding,
deze kinderen “kind” kunnen zijn, jongeren “jong” kunnen zijn
en volwassenen kunnen doorgroeien naar een zo zelfstandig
mogelijk bestaan.
We geloven in een schools aanbod en een persoonlijk leertraject
waardoor leerlingen groeien tot volwaardige burgers, bewust van
zichzelf en hun leven in de maatschappij.
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VISIE
Hoe kijken
we naar
de wereld?

We zien kinderen, jongeren en volwassenen met motorische
beperkingen die veel zorg nodig hebben.
We zien families die hulp nodig hebben en op zoek gaan naar
aangepaste zorg en onderwijs.
We zien het belang van een plek waar kinderen, jongeren en
volwassenen met motorische beperkingen zich goed voelen en
waar ouders gehoord worden. Waar er antwoorden op gestelde
vragen zijn, uitzonderlijke situaties herkenbare situaties worden
en waar problemen worden opgelost of aanvaardbaar worden
gemaakt.
We zien een veranderende maatschappij, onderweg naar een inclusieve samenleving, die meer en meer openstaat om personen
met motorische beperkingen meer kansen te bieden.
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MISSIE EN MERKBELOFTE
Doelgroep
Wij bieden vanuit onze specifieke kennis een totaalaanbod van
aangepast onderwijs en persoonlijke zorg aan:
• Pedagogische ondersteuning zorgt voor onderlinge vriendschap en respect. Conflicten worden besproken, sociale en
maatschappelijke waarden en normen zijn aanvaard en vrije
tijd wordt zinvol ingevuld.
• Schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen, schrijven en algemene kennis worden optimaal ontwikkeld.
• Jongeren die groeien naar volwassenheid worden via individuele trajecten naar een zo zelfstandig mogelijk leven begeleid
en krijgen zo meer kansen.
• Dank zij therapeutische begeleiding functioneren armen, benen,
handen, voeten, romp, ogen en mond naar maximaal vermogen.
• Medische interventies zorgen ervoor dat diagnose, medicatie,
operatie, pijn en wondverzorging de dagelijkse activiteiten
minimaal belemmeren.

Wat willen
wij betekenen
voor onze
doelgroep,
medewerkers en
maatschappij?
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Samengevlochten zijn we een bijzondere omgeving waarin
kinderen, jongeren en volwassenen met motorische beperkingen
hun weg vinden om zich maximaal te ontplooien en vooral
zichzelf te zijn, ieder met zijn of haar specifieke mogelijkheden.
Medewerkers
Medewerkers delen een geïnspireerde visie met als uitgangspunt
het kind, de jongere of de volwassene met een motorische
beperking. We bieden hen een werkplek met ruimte om te
groeien in professionaliteit met aandacht voor ieders eigenheid
en zelfontplooiing.
Samenleving
Door het delen van onze kennis en informatie zijn we voor de
samenleving een voorbeeld van hoe “anders” of “bijzonder” ook
gewoon kan zijn. Wanneer kinderen, jongeren en volwassenen
met een motorische beperking kunnen deelnemen aan het sociale leven komen we tot een begripsvolle inclusieve samenleving.
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UNIEKE KRACHT
Sint-Gerardus is als een warm kloppend hart dat al het nodige,
steeds in de juiste verhouding, naar de aangewezen plaats
brengt. Het kind, de jongere of de volwassene met een
motorische beperking staat hierbij centraal en krijgt in een aangepaste moderne infrastructuur datgene wat nodig is om te
groeien tot een ware identiteit. We gaan samen met hen, hun
ouders, begeleiders en vrijwilligers op weg, op het ritme van het
hart, soms een leven lang.

Waarin zijn
we het
allerbeste?
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KERNWAARDEN
Geëngageerd

Waaraan
herken je ons?

Met hart en ziel zijn we gedreven om met een gepaste zorg en
in een aangepaste onderwijsvorm om te gaan met de signalen
van “onze” kinderen, jongeren en volwassenen en hen te begeleiden in doordachte onderwijstrajecten.
Respectvol en hartelijk omgaan met personen met (of zonder) handicap
Op een hartelijke, enthousiaste manier geloven we met respect
in het kennen en kunnen van onze kinderen, jongeren en volwassenen en hun begeleiders en gaan we samen op zoek naar hun
talenten.
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Open communicatie
We creëren een openheid waarin met ogen en oren wordt
“geluisterd” om de beste opvang, zorg en opleiding te bieden.
Binnen deze dialoog bewaren we het gevoel van ieders
eigenwaarde.
Betrouwbaar en integer
In een sfeer van vertrouwen bouwen we een omgeving waar
men zich geborgen voelt en waar ieders mogelijkheden maximaal tot ontplooiing kunnen komen.
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AMBITIES
Wanneer
lossen wij onze
merkbelofte in?

Limburg kent ons als een dynamische en warme organisatie met
een totaalaanbod waarin kinderen, jongeren en volwassenen
met een motorische beperking zichzelf kunnen zijn, waar
respectvol kansen worden geboden en grenzen in zorg worden
verlegd, waar beperkingen groots worden in het zich “wel”
voelen in wie we “zijn”.
Jongeren die de Sint-Gerardusscholen verlaten, (h)erkennen hun
beperkingen en zijn klaar om als burgers te participeren aan de
maatschappij waarin ze leven.
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De moodfilm :

https://youtu.be/8C3J4NHyAYc
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