
Zorgvisie en engagement 
 

Ons nieuw schoollogo symboliseert mee onze zorgvisie. Vijf kernwaarden die 

ervoor zorgen dat we tegemoet kunnen komen aan de noden en 

mogelijkheden van al onze kinderen. We trachten een zorgbeleid op 

kindermaat aan te bieden en uit te breiden, weliswaar binnen de grenzen van 

onze draagkracht. 

 

Kernwaarde 1: welbevinden 

Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht geloofsovertuiging, culturele of 

sociale achtergrond. Om op een spontane manier tot leren te kunnen komen, 

moeten we het welbevinden van onze kinderen bewaken, beschermen en 

bevorderen. Zo kan een kind zich ontwikkelen tot een veerkrachtige 

volwassene. Welbevinden uit zich in de tevredenheid hoe kinderen zich voelen 

op school en in de klas. We willen aandacht voor ELK kind, want elk kind heeft 

andere noden en moet evenveel kansen krijgen.  

 

 

 

Kernwaarde 2: betrokkenheid 

Net zoals een boom kan groeien, willen wij dat jullie kinderen 

ook kunnen groeien, met hun voeten stevig op de grond en 

een kruin vol mooie vruchten waar ze later van kunnen 

genieten in hun volwassen leven. Wij geloven in de goede 

opvolging van de totale ontwikkeling van elk kind om mogelijke ontwikkelings- 

en/ of leerachterstanden tijdig op te vangen. Centraal staat de klastitularis, die 

zich laat ondersteunen door de zorgcoördinator en het VCLB. De klastitularis 

zorgt voor optimale leerkansen. Om elk kind optimaal te begeleiden, 

observeren en evalueren wij voortdurend het proces en de weg die het kind 

aflegt. 

 

 

Kernwaarde 3: persoonlijke groei 

Met veel zorg proberen we elk kind tot bloei te laten komen, door de nadruk 

te leggen op ontmoeten, zelfstandigheid, spelen en leren, ervaren, ontdekken, 

exploreren, willen we leerwinst bereiken bij uw kind. Ieder kind heeft 

voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien. We zetten niet enkel in op de 

schoolse ontwikkeling maar hebben aandacht voor het volledige kind en zijn 

talenten. We zetten in op een zo breed mogelijk onderwijs waarbij overleg 

binnen de school met de ouders, het kind en externen belangrijk zijn. Samen 

met professionelen (leerkrachten, CLB, logo,…) en ervaringsdeskundigen 

(ouders en kind) zoeken we naar een gepaste aanpak die aansluit bij het 

individuele kind. 

 

 

 

 

 



Kernwaarde 4: vertrouwen 

Vanuit wederzijds respect dragen we samen gedeelde 

verantwoordelijkheid. Samen maken we school in dialoog met elkaar. 

Belangrijk is dat het kind voelt dat het er niet alleen voor staat, maar 

dat leerkrachten en ouders samen verantwoordelijkheid nemen en geloven in 

de groei van het kind. Dat we elkaar vertrouwen en zo kunnen groeien tot 

optimale motivatie, integratie en engagement. Als school engageren we ons 

voor een zorgzame en rechtvaardige school waar alle leerlingen, ouders en 

leerkrachten welkom zijn. 

 

 

Kernwaarde 5: creativiteit 

We kunnen niet van elk kind een ster maken, maar we kunnen ze wel laten 

schitteren. Door het creatief denken bij kinderen te stimuleren, maken we 

kinderen bewust van hun eigen talenten en mogelijkheden. We zorgen er ook 

voor dat ze deze talenten verder kunnen ontwikkelen. Om een realistisch 

zelfbeeld te ontwikkelen, moeten kinderen hun eigen sterktes/zwaktes kennen. 

Creatief denkende kinderen kunnen zo op een originele wijze zelf oplossingen 

bedenken voor allerlei problemen die ze tegenkomen in het leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit een oprechte bezorgdheid en vanuit een onvoorwaardelijk geloof in 

de talenten en de mogelijkheden van elk mens, willen we met onze 

professionele achtergrond, kinderen, ouders, gezinnen en leerkrachten helpen 

bij de vaardigheden die ze nog kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren laten 

we ons bijstaan door verschillende instanties en disciplines. 

De verscheidenheid binnen de leerlingengroep is een uitdaging en we 

stemmen ons af op wat ze nodig hebben. Een veilig en positief schoolklimaat 

is hiervoor een prioriteit. 

 

Engagement: 

- Het schoolteam geeft de begeleiding van de kinderen, vorm vanuit een 

gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van op. 

- Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren en 

studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en 

preventieve gezondheidszorg. 

- Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het 

oog op gelijke onderwijskansen. 

- Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de 

ouders/thuisomgeving en andere relevante partners. 


