
PEDAGOGISCH PROJECT  

Hotel – en Toerismeschool Spermalie ontvangt leerlingen uit alle hoeken van België. 

Jongeren die er les volgen, krijgen de kans om op internaat te overnachten. Bij onze 

pedagogisch opgeleide en talentvolle begeleiders kunnen zij terecht voor zorg, 

ondersteuning, een luisterend oor, een kwaliteitsvolle opvoeding in een veilige leef – en 

studieomgeving. 

Het doel van het pedagogisch project is het kenbaar maken van onze kernwaarden en 

visie aan mensen van zowel binnen als buiten de school. 

Het pedagogisch project geeft weer waarvoor we staan, hoe we te werk gaan. Dit alles 

kan je terugvinden in onze leefregels, onze dagelijkse manier van werken en samenleven 

met de internen. 

Vanuit de 4 pijlers van het pedagogisch kader internaten van het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen hebben we als team een eigen pedagogische visie ontwikkeld.  

Op het menu staan de kernwaarden die de basisingrediënten van onze gerechten zijn, 

onze visie: verbondenheid, zelfstandigheid, thuisgevoel, veiligheid en zelfontplooiing. Deze 

kerningrediënten worden afgekruid met krachtige termen: 

- Verbondenheid: dankbaarheid, samenhorigheid, solidariteit, vertrouwen, 

empathie. 

- Zelfstandigheid: studeren, ondernemen. 

- Thuisgevoel: zorgzaam, waardigheid, plezier, troost, rechtvaardigheid, persoonlijke 

ruimte. 

- Veiligheid: zorgzaam, verzorging, structuur, orde, rust. 

- Zelfontplooiing: talenten, sportiviteit, kennis, ontwikkeling, groei. 

We streven naar een kwaliteitsvolle internaatswerking samen met de ouders en de andere 

partners en dusdanig dragen we bij tot de zorg, opvoeding en begeleiding van de 

internen.                                                                                                                                       

Graag nemen we samen met jullie de hoge vlucht met ultieme culi-bestemming 

‘Spermalie’. Die hoge vlucht is de metafoor voor talent en ambities. Talenten kunnen 

optillen, naar een hoger niveau brengen, grenzen verleggen, ambitieus zijn,… met als 

resultaat jullie ambities nastreven en bereiken. De vertrek- en landingsbaan typeert de 

hoge vlucht die we samen nemen. We streven ernaar dat we na de vlucht samen terug in 

behouden haven zijn. Allen veilig landen zodat jullie jongeren vervolgens de gate van de 

terminal ‘Spermalie’ met voldoening kunnen verlaten.     

 

 

Jullie zijn ‘het neusje van de zalm’ en op het einde van de vlucht volgt 

‘de kers op de taart’. 

 



MENU 

 

Aperitief… 

 

Een bruisende exotische cocktail op basis van aanmoediging en bevestiging. 

Een gestructureerd hapje vol kansen met een dressing van zelfontplooiing en groei. 

Een pestvrije mousse geserveerd met een bijhorende portie veilig klimaat. 

 

Voorgerecht… 

 

Een pittige carpaccio van positieve bekrachtiging op een bedje van vriendschap, 

sportiviteit, interesse, ondersteuning en een positieve babbel. 

 

Hoofdgerecht… 

 

Een huisgemaakt sociaal stoofpotje met stimulerende kruiden van integratie gemengd 

met gezellige leuke sfeervolle activiteiten overgoten met een gevoel van verbondenheid. 

 

Dessert… 

 

Een verwenbordje met een gebakje van zelfstandigheid, een passievrucht gevuld met 

thuisgevoel en een sorbet van respect aangelengd met een sausje van eerlijkheid en 

solidariteit. 

 

 

Suggestie wijnen:         Le Coeur De Spermalie 

La Reserve de Hospitality – Toerisme 

Château Hospitality – Horeca 

Réserve de Hospitality – Restaurant Keuken 

Domaine de Hospitality – Event 

Château Le Grand 7 Specialized 

 


