
 

 

1. Wat is Momentum? 

Momentum wordt in Dikke van Dale omschreven als “het moment uitermate geschikt om te 

ondernemen en door te zetten” . 

Dit is wat wij dagelijks met onze kinderen willen bereiken, dat moment dat ze door intrinsieke 

motivatie gedreven bereid zijn om door te zetten.  

In ons logo vind je een kraanvogel. In Aziatische landen wordt de kraanvogel als geluksbrengend 

beschouwd en is de kraanvogel het symbool voor een lang leven, vrede en gerechtigheid. 

Kraanvogels zijn immers ook de boodschappers van wijsheid. 

De gekleurde vogel in ons logo geeft aan dat we diversiteit in al zijn aspecten  

positief omarmen en hiervan onze sterkte maken. 

 

2. De Geluksschool 

Wij zijn heel blij de eerste school  in Vlaanderen te zijn die geluk  niet enkel studieprestaties als 

kwaliteitsmeter hanteert. Geluk dat niet vrijblijvend is. Een kind kan enkel geluk kennen als het 

zijn talenten ten volle inzet. We zorgen ervoor dat een kind in een veilige, gestructureerde en 

gezonde omgeving het beste uit zichzelf kan halen.  

Talenten- en gezondheidscoaches staan samen met onze leerkrachten in voor het opsporen en 

begeleiden van de talenten vanaf 2,5 jaar. Enkel door jezelf te kennen en die persoon te mogen 

zijn op school, kan je tot ultiem geluk komen.  

Zo ga je van MOMENTUM naar SUMMUM. 



 

3. De Momentummakers  

Bij Momentum hebben we een prachtig team van begeleiders die elke dag samen met de 

ouders en alle schoolpartners onze kinderen gelukkig willen maken. 

We breiden ons team uit met Momentummakers binnen de gemeenschap. 

It takes a village to raise a child. 

Een Momentummaker is iemand die het inzetten op geluk bij kinderen hoog in het vaandel 

draagt, die onze gelukswerking mee wil ondersteunen door zijn/haar wereld naar de school te 

brengen door hun aanwezigheid, ideeën, ondersteuning... 

Ons rolmodel, ons levend voorbeeld dat iedereen die zijn/haar talenten kent en deze juist inzet 

om zijn/haar geluk zelf in handen te kunnen  nemen. 

Voor iedere pijler van onze visie hebben we een sterke persoonlijkheid om ons te 

ondersteunen. 

• Zelfstandigheid 
Ben Lambrechts 
Algemeen directeur Hogeschool PXL  

• Talentenwerking  
Toni Coppers schrijver en scenarist, winnaar Hercule Poirot Prijs  

• Gezondheid  
Tia Hellebaut Belgisch meerkampster en hoogspringster.  

 

• Ondernemend burgerschap  

Pajtim Bajrami Chef “De Stadt van Luijck” 

• Framilywerking 
Nadine Libens Ere directeur Atheneum Sint-Truiden,  

Voorzitter Auxilia VZW Limburg en filosofieschool “Doen Denken”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Gezondheid: Schoolrestaurant 
 

Een gezonde levensstijl is niet louter een individuele keuze. De keuzes van de leerlingen op je 
school worden minstens even hard beïnvloed door hun fysieke en sociale omgeving. Kinderen 
en jongeren brengen bovendien een groot deel van de dag op school door, dus de boodschap 
die de school uitzendt, valt niet te onderschatten. 
Wij dragen onze zorg voor de fysieke en mentale gezondheid van onze leerlingen hoog in het 

vaandel. 

De gezondheidsgewoontes die je opslaat tussen 0-12 jaar blijven de rest van je leven. In de 
tienertijd verwateren ze een beetje, maar de twintigers pikken ze dan weer op. Als je opgroeit 
met de gewoonte van dagelijks verse soep te eten en 5 glazen water per dag te drinken, is dat 
vanzelfsprekend.  
 
Kinderen leren in een ongedwongen sfeer genieten van tafelen en de interactie die erbij hoort. 
Beetje keuvelen, ervaringen uitwisselen,… 
We zorgen ook voor wisselende posters met gesprekstopics die gaan van de nieuwe 
Ketnethelden tot een poll hoe de nieuwe baby van de juf zal noemen.  
Er zijn gezinnen waar iedereen met zijn/haar telefoon of tablet aan tafel zit of waar samen 
tafelen ook helemaal niet gebeurt.  
Het is ook een service naar onze ouders en leerkrachten toe. Wie moet er niet op zondagavond 
nog naar de broodautomaat rijden om de dag erna een lunch te voorzien? 
We werken uitsluitend met Truiense handelaars om onze plaatselijke economie te steunen en 
gebruiken zo weinig mogelijk plastic verpakkingen.  
De soep komt van Intesa, een sociaal soepproject.  
Alles wordt geleverd in containers die de dag erna worden omgewisseld.  
De kinderen brengen hun brooddoosje mee. Zo kunnen we de afwas en de personeelskost 
hierbij uitsparen. De ouders wassen 1 doosje uit en stoppen het de dag erna weer in de 
boekentas.  
Op het einde van de dag delen we alle overschotjes uit en starten we de dag opnieuw met een 
propere lei.  
Duurzaamheid ten top.  
 
We dromen van een didactisch restaurant waar de kinderen minstens 1 dag per week komen en 
alles van wegen en meten kunnen toepassen.  
Waar ze Franse kooktermen gebruiken en de groenten van de moestuin zelf verwerken.  
Een restaurant dat na de schooluren en tijdens de vakanties gewoon verder blijft bestaan. 
 



 

 
 
 
 

5. Pannenkoekenpretnamiddag.  
  
Op woendagmiddag stellen wij onze school open voor gezinnen die graag een 
verjaardagsfeestje willen organinseren. Onderzoek wijst uit dat kansarme kinderen weinig tot 
nooit worden uitgenodigd door leeftijdsgenootjes omdat ze zelf niet kunnen/durven uitnodigen.  
Alle gezinnen (van de school of buiten de school) zijn welkom. Wij voorzien een draaiboek per 
leeftijd en interesse. In een box kleuter/dino zit speelgoed, inspiratie voor spelletjes, liedjes, … 
Er is de mogelijkheid tot pannenkoeken bakken voor de kinderen.  
Wij vragen slechts 1 ding: ieder kind van de klas moet uitgenodigd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Gezondheid: Geluksmijl  
 

We dragen fysieke en mentale gezondheid hoog in het vaandel, daarom willen naast het 

aanbieden van de gezonde broodlunch ook dagelijks een mijl bewegen.  

Dit is lopen, wandelen, dansen maar ook bewegend leren, yoga en mindfullness.  

Op onze school organiseren we na de school  

LAGER 

• Huiswerkbegeleiding met bewegend leren 

• Sportsnacks  

• Kinderyoga i.s.m. Miet Joris  

KLEUTER 

• Multimove  

• Kleuteryoga i.s.m. Miet Joris  

 

Voor de ouders en andere Momentumvrienden.  

• Poweryoga 

• Boothcamp 

 

Graag willen wij dit aanbod verder uitwerken opdat er iedere dag een activiteit voor kinderen 

en ouders georganiseerd wordt.  

Ook willen we onze speelplaats verder uitwerken en vergroenen  zodat het een 

ontmoetingsplek wordt waar talenten kunnen groeien 

- Meditatieruimte 

- Natuurexploreerruimte 

- Aquarelruimte 

- Leesligveld 

- Sportterrein/tuin 

- Ploetertuin  

- … 

 

 

 

 



 

7. Geluksboulevard 

We willen ons geluk delen met iedereen in de buurt.  

Daarom willen wij  een deel van ons schoolterrein laten uitroepen tot de “ Geluksboulevard” 

Dat is een plekje, een doorgang in Sint-Truiden tussen de Gorsemweg en de Grevensmolenweg 

waar je gelukkig kan zijn.  

Dat is voor iedereen anders…. 

Je komt daar om te voetballen, om te lezen, een verjaardagsfeestje met de hele klas te geven, te 

filosoferen, of zelfs gewoon met de boodschappen een shortcut te maken. De mooiste 

sneewpop te maken of gewoon een beetje hangen/babbelen 

En in het midden van die groene doorsteek/oase ligt een pad.  

Iedereen heeft een  steen waar hij/zij kan opschrijven wat ze nodig hebben om gelukkig te zijn 

op deze plek. Dit worden dan eigenlijk onze stapstenen naar geluk.  

We willen dat mensen onze geluksboodschappen komen lezen ,maar ook dat mensen die 

minder ongelukkig zijn hier inspiratie opdoen.  

Volgend jaar  zal ons pad  reiken van de Grevensmolenweg tot de Gorsmenweg bezaaid met 

stapstenen van mensen die onze geluksvisie ondersteunen en we hopen dan ook dat dit een 

veelbezochte aangename plek wordt voor iedere Momentumvriend.  

 

 

 

 

 



 

8. Rode neuzen 

BS Momentum, Intesa Maak en Smaak en Bakkerij Wiame  slaan de handen in elkaar om geld in 
te zamelen voor het mentaal welzijn van jonge kinderen.  
 
Ons onderwijs legt de nadruk op cognitieve ontwikkeling. Maar zitten onze kinderen ook goed in 
hun vel, op school en daarbuiten? Nochtans is net dit van gigantisch belang voor hun toekomst. 
Wij willen de school zijn waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan. Een school die de 
basisbehoefte van kinderen aan erkenning, affectie, veiligheid en duidelijkheid vervult, en waar 
kinderen in de klas hun natuurlijke drang naar ontdekken kunnen uitleven. 
Het is een plek waar kinderen zelfvertrouwen (leren) hebben, open staan voor hun omgeving, 
zich niet meteen uit het lood laten slaan wanneer het mis gaat, genieten, hun gevoelens 
kunnen toelaten en uiten, en weerbaar zijn. 
 
Kinderen die emotioneel in evenwicht zijn, herkennen respectloos gedrag en kunnen er tegenin 
gaan. Of een kind geestelijk gezond is in de kindertijd, bepaalt mee of het later een goed leven 
kan leiden. Met vroege interventies om hun mentale gezondheid te bevorderen, kunnen we 
kinderen helpen open te bloeien.  
 
Wij roepen alle scholen/bedrijven op om voor 1 dagje een DOP-school of DOP-bedrijf  te 
worden.   Door te bestellen en samen met ons de bokes te doppen in onze heerlijke soep laten 
we aan iedereen zien dat we RODE NEUZEN steunen.  
 

 

 

 


