
   

Als ik voor jou zorg en jij zorgt voor mij,  dan wordt er 
gezorgd voor allebei ! 

 
 

                                                                Je hoort erbij, zoals je bent 

 

Ieder zijn talent                                                                                            

                                                                                                                                              We helpen je            

 

 

 

 

 

    Samen zijn we sterk 

 

Zorg op onze 
school 



   

Je hoort erbij, zoals je bent 

Om een positief en veilig leerklimaat te bekomen,  werken we aan een warm relationeel school- en 
klasklimaat dat bijdraagt tot het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen.  
Hiervoor is een positieve benadering en aanmoediging onontbeerlijk: een schouderklop, een glimlach, een 
helpende hand kunnen wonderen doen. We proberen duidelijk te maken dat leerlingen fouten mogen 
maken en dat dit eigen is aan leren. 
Op regelmatige basis bevragen we hoe onze leerlingen zich voelen op school en gaan we op zoek naar acties 
om hun welbevinden te verhogen. Bij deze bevraging verliezen we de ouders zeker niet uit het oog. 
Preventief ondernemen we verschillende acties om pestgedrag te voorkomen. Ieder kind wordt uitgenodigd 
om het mee op te nemen voor de kinderen op onze school die het wat moeilijker hebben. 
Tevens is het belangrijk dat elke leerling een realistisch en positief beeld ontwikkelt zonder hierbij zijn 
authenticiteit te verliezen.  

 

We helpen je 
 
We willen al onze kinderen optimale groeikansen bieden. 
Diversiteit vinden we een rijkdom op onze school en nodigt uit tot differentiatie.  
Leerkrachten houden rekening met verschil in motivatie, leerstijl, leervermogen en talenten. 
Onze leerkrachten zetten sterk in op zorg in eigen klas, zowel voor de kinderen die het wat moeilijker 
hebben als de kinderen die sterker begaafd zijn. 
Onze meertalige kinderen hun welbevinden en hun integratie staan op de eerste plaats en we proberen ze 
aan boord te houden. 

Ieder zijn talent 

Iedere leerling in de klas heeft talent. De één is goed in rekenen, de andere is goed in sport, koken, taal, 
bemiddelen of nog iets anders. Kortom:  iedereen is goed in iets. We vinden het belangrijk om talenten te 
ontdekken en in de verf te zetten zodat al de leerlingen de kans krijgen om hun talent te tonen en deze 
optimaal te ontwikkelen. We gaan op zoek naar onderliggende talenten en proberen deze te versterken. We 
willen iedere leerling de beste kansen geven om zijn/haar  plaats te vinden in de maatschappij en leerlingen 
te laten schitteren als uniek persoon die er mag zijn! 

Samen zijn we sterk 

 
We willen aanmoedigen dat leerlingen en leerkrachten elkaar respecteren, ondersteunen en door 
samenwerking tot grootse dingen kunnen komen. 
We gaan samen, als team, op zoek naar oplossingen en nemen beslissingen in overleg met elkaar. We 
zoeken als team de valkuilen in de leerstof per leerjaar en zetten in op zorgmaatregelen in de klas om 
preventief te werken en zo problemen proberen te voorkomen. 
De leerkracht staat er niet alleen voor. Als brede basiszorg en verhoogde zorg niet voldoende blijken te zijn 
in de klas, dan gaan we over op uitbreiding van zorg en eventueel het volgen van een individueel aangepast 
curriculum. Zorgjuf, directie en zorgcoördinator bieden ondersteuning op vlak van zorg. We werken ook 
samen met externen ( o.a. CLB Haacht, logo’s, kiné’s, expertise buitengewoon onderwijs, opvoedingscentra).  
 



   

 
Een open en eerlijke communicatie onderhouden met onze ouders vinden wij belangrijk. Zij zijn steeds 
welkom met vragen en bezorgdheden. We nodigen iedereen uit om in dialoog te gaan met ons met  
begrip voor ieders standpunt. 


