Onze zorgvisie:
‘Met de juiste voedingsstoffen laten we iedereen
openbloeien tot een mooie bloem’
Vanuit onze schoolidentiteit willen we binnen de zorg nadruk leggen op volgende waarden:
Innovatief: We zijn vernieuwend en grensverleggend. We pakken onze zorg op een effectieve manier aan. Het
leerkrachtenteam professionaliseert zich om tegemoet te komen aan de noden van de kinderen en van zichzelf.
We doen dit door te reflecteren op ons eigen handelen en bij te sturen waar nodig, open te staan voor vernieuwende
werkvormen en materialen te ontwikkelen i.f.v. een vernieuwende aanpak.
Respect: In de zorg houden we rekening met de kwaliteiten, prestaties of vaardigheden die iemand heeft.
Dit is zichtbaar in onze school: we behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden. Daarnaast tonen we respect
voor de materialen die we krijgen en voor fysieke en psychologische ruimte door gebruik te maken van ons hoofd, hart en
handen.
Samenwerken: Om de zorg van onze kinderen zo optimaal mogelijk te krijgen, werken we aan een goede samenwerking
met alle betrokkenen.
Concreet betekent dit dat we tegemoet komen aan ieders noden. We houden rekening met onze eigen draagkracht en
zoeken hulp waar nodig door open te staan voor interne en externe partners en klasoverschrijdend te werken. Hierbij is
ieders inbreng even waardevol.
VIP: Iederéén is belangrijk.
Dit betekent op onze school dat we iedereen op een persoonlijke manier behandelen, gelijke kansen bieden en evenveel
aandacht geven.
Iedereen mag zichzelf zijn en zijn talenten laten groeien.
Leerplezier: Het leren schenkt ons enthousiasme, voldoening en motivatie om door te gaan.
We bieden hiervoor een veilig klasklimaat waar fouten maken mag. We werken contextgebonden en stimuleren kinderen
door te werken vanuit hun interesses en de link te leggen met de praktijk. Dagelijks nemen wij onze leerlingen mee in ons
enthousiasme door het delen van onze passie en talenten.
Deze waarden vormen de basis van onze zorgwerking. De school tracht haar leerlingbegeleiding zo te organiseren door in te
zetten op een brede basiszorg. Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren en studeren,
onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren als preventieve gezondheidszorg. Het uitgangspunt hierbij is het
zorgcontinuüm en het handelingsgericht werken.
Dit concretiseren we door de volgende acties op zowel leerlingen-, leerkrachten-, ouder-, als schoolniveau:
-beginsituatie bepalen van elk kind
-zorgen voor een veilig en rijk klas- en leerklimaat
-zorgen voor betekenisvolle, doelgerichte taken
-ondersteuning en opvolging op de klasvloer
-ouders betrekken bij de schoolloopbaan en ontwikkeling van het kind
-leerlingengesprekken
-overleg leerkrachten – zoco – directeur – externen
-samenwerken met CLB en andere externe partners
-tevredenheidsenquêtes ouders – leerlingen – onderwijzend personeel
-opvolging van de klaspraktijk door analyses van (toets)resultaten
-effecten meten van onze vooropgestelde acties en bijsturen indien nodig
-medisch onderzoek

