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Zorg in het leven, zorg in leren….

Iedereen krijgt in onze school de kans om te groeien en zijn/haar talenten te
ontwikkelen. We hebben aandacht voor iedereen. We proberen het beste uit elk
kind te halen, volgens hun eigen kennen en kunnen. We stimuleren hen in hun

uniek zijn en sturen hen, in overleg, bij waar nodig.

ZORGVISIE – Zorg in het leven, zorg in leren…
Welke school willen we zijn? Hoe werken we naar een kwaliteitsvol onderwijs?
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Zorg = Lijn binnen kwaliteitsvol onderwijs

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar
school komt. Als schoolteam willen we een goede sfeer scheppen, waarin
voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn
ontwikkeling. Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van alle
kinderen, trachten we een zorgbeleid op maat van de kinderen aan te bieden
en uit te breiden.

Kinderen met uiteenlopende noden worden binnen onze school zo goed
mogelijk opgevangen en opgevolgd. Het zorgbeleid op school is daarom van
zeer groot belang. Tijdens de ontwikkeling van kinderen hebben we oog voor
‘brede zorg’. Dit houdt in dat we alle kinderen optimale kansen geven en dat
we ze vanuit hun eigen mogelijkheden laten ontwikkelen.

Door een gedifferentieerde aanpak en een specifieke benadering stemmen wij
ons onderwijs af op de zorgvragen van onze kinderen, zowel op cognitief,
emotioneel en sociaal vlak.

De uitbouw van het zorgbeleid is een opdracht van het volledige team. Door
de coördinatie vanuit het zorgteam en het geregeld teamoverleg, door
ondersteuning en door kansen te grijpen om deskundiger te worden, kan in
onze school de zorgcultuur verder groeien. We werken nauw samen met
het CLB, externe hulpverleners (logopedisten , revalidatiecentra,
kinesisten, ….) en vooral met de ouders.

We baseren ons zorgbeleid op de vier fases vanuit het zorgcontinuüm.


