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Onderwijsloopbaan 

Hoe zorgen we voor een 
krachtige leeromgeving?

 Van in de kleuterklassen is er  een gelijklopende visie op 
talentenwerking.

 Doorheen de verschillende jaren wordt er regelmatig aandacht 
besteed aan ‘leren kiezen’.

 In het zesde leerjaar zijn er diverse initiatieven rond de overgang 
naar het secundair, zoals ‘De Stap’, themaweken, oud-
leerlingencafé, …

 Kinderen met een verslag kunnen een IAC volgen op school.
 Er is een beleid rond zittenblijven.

Hoe zorgen voor de 
systematische 

opvolging?



Vanaf het eerste leerjaar hebben de kinderen een portfolio en 
een bewegingsrapport dat meegroeit gedurende de lagere 
school.



Er worden overgangsklassenraden, MDO’s, overgangsgesprekken 
en eindklassenraden georganiseerd.

Hoe verminderen we de 
risicofactoren?



Er is aandacht voor de brug tussen de derde kleuterklas en het 
eerste leerjaar.

Hoe versterken we de 
beschermende factoren?



Er is een kijk– en wenmoment voor ouders en startende peuters.



De kinderen  die het zesde leerjaar verlaten of vroeger 
overstappen naar 1B, krijgen een BaSO-fiche mee.
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Leren en Studeren

Hoe zorgen we voor een 
krachtige leeromgeving?

 Van in de kleuterklas  wordt er met stappenplannen gewerkt.
 We laten  kinderen inzichten verwerven door handelend te leren.
 Er wordt met de kinderen gebrainstormd rond de activiteiten 

voor het leren.
 We hanteren een pedagogisch ICT-beleid.
 Het  zelfstandig werken wordt gestimuleerd door middel van 

digitale platformen, zoals Bingel.
 We ondersteunen het gebruik van bijzondere leermiddelen.
 In de klassen wordt er met gedifferentieerde groepen gewerkt.
 Van in fase 0 van het zorgbeleid kunnen Redicodi-maatregelen 

toegepast worden in de klas.
 Ifv bepaalde zorgnoden kunnen kinderen een aangepast 

curriculum aangeboden krijgen.
 Er is een Wombat– en Kangoeroewerking voor sterker begaafde 

kinderen.
 Er is een lessen– en huistakenbeleid.

Hoe zorgen voor de 
systematische 

opvolging?

 We hanteren  een opbouw omtrent de leerafspraken die gevolgd 
worden in de leerjaren.

 We  gebruiken een  rapport waarbij de doelen verwoord worden.
 Er zijn  niveau-overstijgende afspraken rond het gebruik van  het 

digitaal leerlingvolgsysteem.
 In de lagere school worden er jaarlijks AVI– en LVS-testen 

afgenomen  en de leerevolutie op langere termijn in kaart 
gebracht.

Hoe verminderen we de 
risicofactoren?

 In het eerste leerjaar is er een screening op gebied van taal. Aan 
de hand daarvan wordt er, indien nodig, extra begeleiding 
voorzien.

 In de 3de kleuterklas wordt aan schrijfdans gewerkt.
 In het eerste leerjaar worden de leerlingen in de maand 

september extra ondersteund op het gebied van schrijfmotoriek.
 Preventief wordt extra zorg gegeven aan bepaalde leerjaren op 

bepaalde tijdstippen van het jaar ifv jaarlijks terugkerende 
leerstofproblemen.

 Er worden overgangsgesprekken georganiseerd.
 Er is een beleid voor anderstalige nieuwkomers, waarbij zowel 

een optimale taalverwerving als een maximale inclusie 
nagestreefd worden. 

Hoe versterken we de 
beschermende factoren?



We organiseren begeleide studie en stille ruimtes voor het 
zelfstandig werk na school.
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Psychisch en Sociaal Functioneren

Hoe zorgen we voor een 
krachtige leeromgeving?



Er is een bewuste aandacht voor een veilig leerklimaat in de klas 
en op school.

Er wordt werk gemaakt van groene, uitdagende en avontuurlijke 
speelplaatsen.

Er is een antipestbeleid op school.

Voor kinderen die met een verlies moeten omgaan is er een 
rouwkoffer op school.

Hoe zorgen voor de 
systematische 

opvolging?



Er worden kindgesprekken georganiseerd.


Er worden tevredenheidsbevragingen georganiseerd.


De leerkrachten maken jaarlijks sociogrammen op van de 
klasgroep.



Op vaste tijdstippen in het schooljaar worden klasbesprekingen 
georganiseerd.

Hoe verminderen we de 
risicofactoren?



Indien nodig wordt er doorverwezen naar externe 
psychologische ondersteuning, in samenwerking met het CLB.



Er is een beleid voor de ondersteuning van gezinnen die 
financieel minder draagkrachtig zijn.

Hoe versterken we de 
beschermende factoren?



We houden een open onthaal bij de jongste kleuters.



Indien het nodig is of gevraagd wordt, wordt er een tolk voorzien 
bij oudercontacten.
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Preventieve Gezondheidszorg

Hoe zorgen we voor een 
krachtige leeromgeving?

 Bij de jongste kleuters worden zindelijkheidstasjes gebruikt.
 Er wordt enkel fruit gegeten tijdens de speeltijden.
 Kleuter– en lagere school nemen deel aan het ‘Oog voor 

Lekkers’-project.
 Er is een drink– en plasbeleid.
 Er is een vaste veggiedag bij de warme schoolmaaltijden.
 Er wordt werk gemaakt van motorische zorg in de kleuter-  en 

lagere school.
 Er zijn afspraken rond de verjaardagstraktaties.
 We stimuleren het bewegen en het sporten in de 

speelplaatswerking en de middagactiviteiten.
 Er zijn afspraken bij de detectie van luizen . 

Hoe zorgen voor de 
systematische 

opvolging?



Er is een afzonderlijke rapportering voor 
bewegingsvaardigheden. 



In samenwerking met het CLB krijgen de leerlingen op gezette 
tijdstippen medisch schooltoezicht.

Hoe verminderen we de 
risicofactoren?

 Met de werkgroep verkeer werkt de school aan verkeersveilige 
omgeving en sensibilisering van het verkeersgedrag van kinderen 
en ouders.

 Er zijn een aantal vaste screeningsmomenten  ivm de motorische 
ontwikkeling van de kinderen.

 Leerkrachten en toezichters volgen op regelmatige basis EHBO-
cursussen.

 Er zijn afspraken met het CLB omtrent het omgaan met 
besmettelijke ziekten. 

Hoe versterken we de 
beschermende factoren?



De school ondersteunt het naschools bewegen, ook voor 
mindere kansen-groepen, door het aantrekken van Sportaround.


