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Onze visie op zorg 
 

 

 

Wij kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren. 
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Visie en doelgerichtheid 

 

Onze zorgvisie kadert binnen het pedagogisch project van de school. We 

streven naar een duidelijke en transparante visie. Een visie waarbij ieder 

teamlid weet waarover het gaat. 

We werken vanuit de visie dat kinderen kunnen leren van elkaar. 

Centraal hierbij staan respect voor iedereen en medezorg voor elkaar. 

‘Iedereen anders – iedereen gelijk’ dragen we hoog in het vaandel en dit 

is merkbaar in de mentaliteit op school. 

 

Welbevinden en betrokkenheid 

 

Een veilig klasklimaat is de basis van alles. Elk kind moet zich van bij de  

start ‘geborgen’ voelen. Kinderen weten dat ze bij hun juf/meester altijd 

terecht kunnen.  

‘Fouten maken mag, want hieruit kun je leren’  zijn op onze school geen 

loze woorden. Door geruststelling en aanmoediging ontstaat een 

veiligheid en verhoogt het vertrouwen tussen leerkracht en leerling. 

 

Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een 
brede zorg 

 

Door analyse krijgen de leerkrachten zicht op de beginsituatie van elk 

uniek kind. De zorg wordt bekeken in functie van deze specifieke 

beginsituatie. 

Observatie, toetsing en reflectie geven ons informatie en mogelijk 

nieuwe uitkomsten voor een verdere aanpak om kinderen groeikansen 

te geven.  
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Een gedifferentieerde aanpak 
 

We hebben respect voor het ontwikkeltempo van elk kind binnen 

zijn/haar specifieke context.  

We geloven in de kracht een goede brede basiszorg waar de 

klasleerkracht centraal staat, ondersteund door het zorgteam, CLB,…. 

Onze zorg richt zich op alle leerlingen via een meersporenbeleid.  

Sterke leerlingen worden extra  uitgedaagd in de pluswerking. 

 

Een teamgerichte aanpak  
 

Zorg nemen we samen op , in gedeelde verantwoordelijkheid met alle 

betrokkenen.  

Het zorgteam beheert het leerlingvolgsysteem en zorgt voor een 

duidelijke communicatie bij het opzetten van acties. Ze werken aan 

acties die kaderen binnen een groter geheel. 

De opdracht van de zorgcoördinator is weergegeven in een 

functieomschrijving. Wekelijks wordt er een takenrooster doorgestuurd 

naar alle collega’s zodat de werking zeer transparant is. In de wekelijkse 

nieuwsbrief naar het personeel is er het item ‘zorgnieuws ’. Langs deze 

weg geeft de zorgcoördinator de belangrijkste zorgpunten door aan het 

team  alsook tips voor vormingen, adviezen naar LVS werking, … 

De zorgleerkracht stuurt wekelijks haar/zijn takenrooster door naar alle 

collega’s.  Observaties en evaluaties worden doorgegeven.  

Op de personeelsvergadering staat zorg op het programma. Hier kan  

men feedback geven, materialen voorstellen, visies uitwerken, acties 

evalueren,… Als team blijven we professionaliseren om onze draag-en 

daadkracht te blijven versterken.  

Er is gestructureerd overleg met het zorgteam over de totale zorg op 

school.  
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Overlegmomenten , strategieën bepalen, oudercontacten voorbereiden, 

handelingsplannen opstellen,… zijn een greep uit de vele zorgtaken van 

het zorgteam en alle andere teamleden. 

 

In dialoog met alle betrokkenen 

 

We maken tijd voor formeel en informeel overleg met alle volwaardige 

partners om de ondersteunings-en onderwijsbehoeften van de leerling, 

de leerkracht, de ouder,…  te bepalen. 

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Hierbij  volgen we de 

uitgangspunten van het handelingsgericht werken. 

We praten graag ook mét de kinderen en organiseren hiervoor op 

regelmatige basis kindcontacten.  

 

Didactiek van de hoop 

 

Vanuit een optimistische visie durven we voor onze leerlingen hoge 

verwachtingen voorop stellen. Realistisch en haalbaar, op maat en 

binnen de mogelijkheden van elke leerling. 

Het geloof dat ‘wat niet is, nog wel kan komen’ geeft aan leerlingen en 

leerkrachten de dagelijkse dosis energie om elke dag opnieuw samen de 

ontwikkeling van hoofd, hart en handen  na te streven. 

 

 Reflectie en zelfevaluatie  

 

Als team staan we open voor invloeden en suggesties van buitenaf en 

stellen we ons zorgbeleid voortdurend in vraag. 

We bespreken onze acties. Op deze manier proberen we te beoordelen 

of de acties doorgevoerd zijn, wat het effect was en wat we door 

tijdsgebrek moeten lossen hebben. 
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Het zorgteam bewaakt de uitvoering en evaluatie van de acties en 

koppelt bevindingen en resultaten terug naar het team.  

Op het einde van het schooljaar evalueren we onze algemene 

zorgwerking en vinden zo onze sterke punten maar ook onze werkpunten 

(zie Schoolwerkplan).  

 

ZILL ( Zin in leren! Zin in leven! ) en zorg  

 

Zin in leren! Zin in leven! wil aanzetten tot een aanpak die de brede 

vorming en de harmonische ontwikkeling van alle leerlingen beoogt.  

Daarbij staan de persoonsgebonden én de cultuurgebonden ontwikkeling 

van de leerlingen centraal. Ze vormen de inzet van het onderwijs. 

Ons uitgangspunt is een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van 

onze kinderen. Hiervoor proberen we onze brede basiszorg zo goed 

mogelijk uit te bouwen door het versterken van de 

handelingsbekwaamheid van onze leerkrachten.  
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