
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UITGANGSPUNT ZORG 
 

‘Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit brede zorg’ is een basisopdracht voor onze school. 

Vertrekpunt voor de werking van de school is haar eigen fundamentele visie op opvoeding en onderwijs. Die 
schooleigen visie ligt vast in het schooleigen opvoedingsproject. Van daaruit maakt en verantwoordt de school haar 
keuzes. Die concretiseert ze in haar schoolwerkplan.  

 

 

 
1 Wat onze school wil…  

Dat kinderen openbloeien 
in al hun talenten 
van hart en verstand 
van taal en beweging. 
Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs 
met oog voor de totale en volgehouden  
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind 
met zijn aanleg en in zijn milieu,  
met bijzondere aandacht en zorg voor de kansarmen en zwakkeren, 
met respect voor en aanvaarding van elk kind. 
 
Elk kind is uniek. 
Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden. 
Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen voor hart, hoofd en handen. 
Een dynamische school die streeft naar verdere uitbouw en verbetering, 
die open staat voor vernieuwing 
met bijscholing en herbronning als belangrijke hulpmiddelen. 

Open op de wereld 
van aarde en water 
van plant en dier. 
In vriendschap en dienstbaarheid 
bezorgd voor medemensen 
dichtbij en veraf. 

Speelse en wijze kinderen 
ontvankelijk en creatief 
elke dag een stukje groter. 

Dit vraagt van ons allen 
betrokkenheid 
inzet 
samenwerking 
bekwaamheid. 
 



  

 
2  Wij bieden de 5!  

1    Een schooleigen, christelijke identiteit 
 
2    Een samenhangend onderwijsaanbod 

2.1      Ontwikkelingskansen bieden voor de totale persoon van het kind 

2.2      Stimuleren van het ontwikkelingsproces door uitdagende situaties 

2.3      Werken met belangstellingscentra  

2.4      Verscheidenheid en gradatie, horizontaal en vertikaal  

3   Aanpak 

3.1      Vanuit een positieve ingesteldheid 

3.2      Een klimaat van samenhorigheid 

3.3      Een ontmoetende leerkrachtenstijl 

3.4      Betekenisvolle ervaringssituaties aanbieden 

3.5      Zelfwerkzame en betrokken activiteiten ondersteunen  

3.6      Een duidelijke structuur weergeven 

3.7      Zelfstandigheid ondersteunen 

4   Brede zorg 

4.1   Zorg voor elk kind: goede observatie om rekening te houden met verschillen op het vlak van interesses en 
mogelijkheden, rekening te houden met kindeigen tempo om tot ontwikkeling te komen, alle lagen van totale 
persoon betrekken, positieve verwachtingen, etiketten en stereotypen vermijden, differentiatie en 
keuzemomenten,… 

4.2   Ingaan op specifieke zorgvragen: werken met ondersteunende leerkracht-zorgverbreder, werken met 
kindvolgsysteem (stappenplan: observatie – diagnose – interventie), overleg met ouders, multi-disciplinair-
team, inschakelen externen,… 

  

  

 
 


