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1. Wie zijn wij?

Ontstaan 

2 

De verschillende scholen van de vereniging Katholiek 
Onderwijs Denderleeuw (vzw‐KOD) zijn: 

- 2 basisscholen: De Katholieke Centrumschool
Denderleeuw (KCD) en ’t Landuiterke in
Denderleeuw;

- 1 middelbare school: Het Instituut voor
Katholiek Secundair Onderwijs Denderleeuw
(IKSO)

Zowel KCD als IKSO zijn ontstaan uit een fusie van het 
Heilig‐Kruiscollege (jongens) en het Mater Dei‐Instituut 
(meisjes). Deze fusies kwamen tot stand in 1989 voor de 
middelbare school en in 1993 voor de basisschool. 

De toenmalige inrichtende machten waren 
respectievelijk de orde van de paters kruisheren en de 
zusters franciscanessen van het Crombeen. 

Het opvoedingsproject van de scholen die deel uitmaken 
van KOD is in hoge mate ingekleurd door de spiritualiteit 
van de toenmalige inrichtende machten: de hartelijke 
gemoedelijkheid van de kruisheren en de franciscaanse 
aandacht voor de kansarme leerling die een steuntje in 
de rug goed kan gebruiken. 



2. Een schooleigen christelijke identiteit

 

Onze school gelooft dat God de mens roept om te groeien naar Hem, naar goedheid, 
schoonheid en waarheid. 
Wij wensen ons onderwijs aan te bieden in een zingevingskader waarin jongeren hun bestaan 
kunnen situeren en in vrijheid richting geven. Wij willen “ in verwondering” stilstaan bij de 
gewone dingen, niet voorbijgaan aan het alledaagse. 
Daarbij zijn  christelijk geïnspireerde waarden het referentiepunt: eerbied voor zichzelf en de 
andere, belangeloze inzet voor de maatschappij, soberheid, eerlijkheid, cultivering van stilte, 
bezinning en gebed. 
Wij durven ons in alle duidelijkheid afzetten tegen maatschappelijke fenomenen zoals 
materialisme, racisme en alle vormen van onverdraagzaamheid en individualisme. 
Wij durven met evenveel klem zachte waarden promoten, die misschien niet spectaculair ogen, 
maar die gericht zijn op een duurzame maatschappelijke ontwikkeling en op de verdediging van 
de zwakken.  

In die context komen wij met overtuiging op voor: 
- zorg voor de mens en zeker voor de kwetsbare en hulpeloze kleine mens uit de

Derde en Vierde Wereld
- geweldloosheid
- eerbied t.o.v. het milieu

Onze school zoekt haar inspiratie in de persoon en de boodschap van Jezus Christus. Zij 
waarborgt een geloofsaanbod voor de jeugd, goed wetende dat dit aanbod zich dient te 
situeren in een geseculariseerde en multi‐levensbeschouwelijke cultuur. Dit gebeurt in dialoog 
en met respect. 
Zij verwacht van alle leden van de schoolgemeenschap eerbied voor de christelijk– gelovige 
verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. 

www.tlanduiterke.be 

www.kcd.be 

www.ikso.be 

3 



3. Kwaliteitsvol Onderwijs

Goed onderwijs beoogt in eerste instantie een kwaliteitsvolle 
intellectuele of technische vorming, maar kan zich 
onmogelijk daartoe beperken. De school is voor leerlingen 
ook een leefwereld waarin opgevoed wordt.  
Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van 
de totale persoon: hoofd, hart en handen. 

4 

3.1. Een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod 

Onze school wil de leerlingen voldoende basiskennis en vaardigheden bijbrengen, evenals 
een goede werkhouding, om verder onderwijs te volgen of met succes de eerste stappen te 
zetten op de arbeidsmarkt. 

Wij streven naar een zo ruim mogelijk aanbod waarin een logische samenhang te vinden is 
tussen de verschillende leergebieden en leerdomeinen, en waarbij constant voortgebouwd 
wordt op wat de leerlingen beheersen. 
Drie doelstellingen staan daarbij centraal. 

3.1.1. “Leren leren” 

Ook in een christelijk opvoedingsproject is de mens geroepen om zijn talenten zo goed 
mogelijk te ontwikkelen. Het “leren leren” slaat op de verschillende facetten die moeten aan 
bod komen bij het verwerven van kennis: 

de ontwikkeling van het intellectueel en probleemoplossend denken; 
een verantwoorde pedagogische aanpak met de modernste didactische middelen en 
studiemethodes waarbij ook zelfstandig leren via zelfgekozen projecten en 
naschoolse activiteiten wordt gepromoot; 
de aandacht voor werkhoudingen in functie van de vooropgestelde eindtermen 
(doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin en levenslang leren). 
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