
Zorgvisie De Dames 2019-2020

A. Onze schoolvisie is gebaseerd op enkele pijlers die we ook willen
bewaken in ons zorgbeleid.

1. Kwaliteitsvol en uitdagend onderwijs
● Wij streven naar kwaliteitsvol onderwijs, waarbij we de lat hoog leggen. Dit wil

zeggen dat we het beste uit elk kind willen halen.
● Samen met de ouders en de leerling werkt het hele schoolteam (directie,

leerkrachten, zorgteam, CLB, ondersteuningsnetwerk) hieraan.
● We dagen elk kind uit om zijn grenzen te verleggen.

In de praktijk:
* gedifferentieerd werken, niveaugroepen
* in de derde graad kunnen kinderen die extra uitdaging nodig hebben terecht in het
profs-traject.
* sterke leerlingen: - uitbreiding, uitdaging en/of extra materiaal
* co-teaching
* rijk klasaanbod in KS en LS: aansluiten bij de leefwereld en het ontwikkelingsniveau

2. Probleemoplossend denken, zelfredzaamheid en zelfstandigheid
● Vanaf de kleuterschool werken we sterk aan probleemoplossend denken en

zelfredzaamheid. Zo helpen we onze kinderen om zich te ontwikkelen tot
zelfstandige en ondernemende jongeren.

● Zindelijk zijn bij het instappen is een verwachting om kwaliteitsvol onderwijs te
bieden. We houden een (digitaal) infomoment voor de instap.

● Dit doen we door het probleem te herkennen, het probleem te analyseren en
vervolgens zelf tot een oplossing te komen. Ook reflectie is hierbij een belangrijk
proces.
In de praktijk:
* stappenplannen leren hanteren
* visuele ondersteuning
* zelfevaluatie
* zelfstandig leren werken

3. Warme school
● Wanneer een kind zich goed voelt, staat het open om nieuwe dingen te leren.

Wij zetten als schoolteam daarom erg in op motivatie en welbevinden.
Wanneer een kind hierop vastloopt, gaan we een gesprek aan met leerling en ouders
om het welbevinden te herstellen.
In de praktijk:
* in kleinere groepen werken om gerichtere hulp te bieden
* oudergesprek / kindgesprek
* middagpauze:  stille ruimte, middagsport, restaurantconcept
* rots- en watertraining



4. Duidelijkheid
● Een open communicatie is noodzakelijk om samen school te maken.

Eerlijkheid en duidelijkheid liggen volgens ons aan de basis van een goede
samenwerking.
Ook als de boodschap niet zo positief is, gaan wij de dialoog niet uit de weg.

● Wanneer een kind extra ondersteuning/ uitdaging krijgt, wordt dit ook duidelijk
gecommuniceerd.

● Wij hechten veel belang aan evaluatie, rapportering en regelmatige
oudergesprekken. Het is onze taak als school om een correct beeld van uw kind
weer te geven.

In de praktijk:
* bij het rapport een infoblad met bijzondere maatregelen
* snelle feedback via oudergesprekken, al dan niet in aanwezigheid van externen
* Kleine Scholier
* Kies Raak
* hulp bij studiekeuze, Baso-fiche voor het zesde leerjaar

B. Zorg doorheen het  zorgcontinuüm

Fase 0:  Brede basiszorg

Deze zorg kan je vergelijken met de zorg van ouders voor hun kinderen.  Zoals een ouder
voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt een leerkracht voor zijn/haar leerlingen.  De leerkracht is
dan ook de spilfiguur binnen de zorg.  De klasleerkracht zorgt ervoor om optimale
ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen. “Voorkomen is beter dan genezen!” De
klasleerkracht tracht aldus een krachtige leeromgeving te creëren waarin elk kind ongeacht



zijn leervermogen, zijn voorkennis, zijn sociale situatie of afkomst, aan haar/zijn trekken
komt.  De leerkracht observeert, differentieert, evalueert en remedieert samen met de
zorgleerkracht.  Op deze manier tracht de klasleerkracht zicht te krijgen op de ontwikkeling
van elk kind om het vervolgens gericht te helpen. Hoe beter de brede basiszorg uitgebouwd
wordt, hoe meer kans dat er in die brede basiszorg wordt tegemoet gekomen aan de
onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen en dat de zorg voor een leerling niet moet
worden verhoogd of uitgebreid.

Aanbod: een krachtige leeromgeving, differentiatie

Wie: klastitularis, zorgleerkracht, AN-leerkracht

Ouders: algemene oudercontacten

Fase 1:  Verhoogde zorg

Bij die kinderen waar de ontwikkeling anders verloopt en bij de leerlingen die dreigen kansen
te missen, is extra zorg noodzakelijk.  Deze leerlingen hebben behoefte aan een nog meer
gerichte individuele aanpak. De moeilijkheden van het kind worden op een zorgoverleg in
kaart gebracht. De ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht.  Er zal getracht
worden om met speciale interventies de leerling verder te brengen in zijn/haar ontwikkeling.
De school voorziet extra zorg onder de vorm van gepaste maatregelen om het
gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen. Dit wordt nauwgezet bijgehouden in een
persoonlijk handelingsplan.

Aanbod: herhaalde en meer geleide instructie, gebruik van hulpmiddelen, aangepaste
werkwijze, huiswerkbegeleiding, ...

Wie: klastitularis, zorgjuf en zorgcoördinator, directie

Ouders: oudercontact op maat

Fase 2:  Uitbreiding van zorg

Voor een aantal leerlingen volstaat de aangeboden zorg uit de vorige punten niet. Voor hen
moeten we de zorg uitbreiden. In deze fase is de schoolinterne expertise ontoereikend om
de leerling verder te helpen in zijn ontwikkeling. Ook AN beschouwen we bij de aanmelding
als een leerling in fase 2. We streven ernaar om deze leerling met de nodige ondersteuning
te kunnen laten doorschuiven naar fase 1.

Deze leerlingen worden besproken tijdens de klassenraad en het MDO(= multidisciplinair
overleg). Na overleg en in samenspraak met ouders wordt bepaald welke stappen er verder
kunnen gezet worden. De leerling wordt dan nog intensiever begeleid binnen de draagkracht
van de school.



Aanbod: bijkomende ondersteuning via HGW (= handelingsgericht werken) en redelijke
aanpassingen, aangepast traject, logopedie, kinesitherapie, ...

Wie: klastitularis, zorgleerkracht,  zorgcoördinator, CLB, A+, logopedisten, kinesisten, ...

Ouders: oudercontact op maat

Fase 3: Schooloverstijgende zorg: individueel aangepast curriculum(IAC)

Heel soms zijn onze grenzen qua zorg bereikt en behalen we niet het gewenste resultaat.
De leerling functioneert niet beter, voelt zich nog steeds niet helemaal goed op school, de
ontwikkeling staat stil. In zo’n situatie dringt het zich soms op om af te stappen van het
Gemeenschappelijk Curriculum en over te gaan naar een Individueel Aangepast Curriculum.

De leerling maakt dan de overstap naar een andere school die beter kan inspelen op de
behoeften van het kind (bv. buitengewoon onderwijs) of volgt een Individueel Aangepast
Curriculum op onze school.

Dit gebeurt enkel en alleen als voorgaande stappen zijn doorlopen en we echt geen
resultaat boeken of het welbevinden van het kind er erg onder lijdt.

Dit advies mag nooit onverwacht komen. We gaan hierbij altijd samen op weg met alle
betrokken partijen. Soms gaan we dus ook samen op zoek naar een school die beter
aansluit bij de noden van het kind.

Aanbod: doorverwijzing buitengewoon onderwijs of individueel aangepast curriculum

Wie: klastitularis, zorgcoördinator, CLB, zorgleerkracht, externen

Ouders: oudercontact op maat

Tot slot:

Bovenstaande fasen zijn niet strikt te scheiden.

Bij het voorzien van verhoogde zorg voor een leerling, wordt de brede basiszorg immers
verder gezet. Ook kan een aanpak die wordt uitgewerkt voor een specifieke leerling
tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van andere leerlingen en zo een plaats krijgen
binnen de brede basiszorg of de fase van verhoogde zorg. (UDL= Universal Design for
Learning)

In dit gehele traject stellen we communicatie voorop. Communicatie met collega’s, directie,
externe hulpverleners, CLB,… maar bovenal met de leerling zelf en de ouders.



Hoe past dubbelen in onze zorgvisie?
● Wij streven ernaar om elk kind op leeftijd mee te nemen tot aan de meet.
● Wanneer we merken dat het voor een kind zinvol is, kan er na overleg beslist worden

om het kind te laten dubbelen. In de lagere school neemt de klassenraad de
beslissing. Bij de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar heeft de
klassenraad een adviserende rol en beslissen de ouders.

● In volgende situaties is dubbelen aangewezen:
- schoolrijpheid
- ander onderwijsmethode (en hierdoor een te grote achterstand voor

wiskunde) in het thuisland van anderstalige nieuwkomers
- stukken leerstof gemist of leerstofonderdelen niet verworven door

omstandigheden


