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1  Pedagogisch Project 
 
 

1  schoolvisie 

 
Wij kiezen voor een degelijk onderwijs waarbij we onze ‘Vlieger’ laten opgaan om onze kinderen 
zelfredzaam te maken en hen te ontwikkelen tot mondige en weerbare kinderen.. 
 
Daarom willen we in onze school aandacht schenken aan de totale persoonsontwikkeling. Het 
harmonisch ontwikkelen van alle aanwezige talenten zowel op cognitief, socio-emotioneel als creatief 
vlak. 
 
A Socio-emotionele ontwikkeling 
 

Ons vertrekpunt is het welbevinden van de kinderen. Alleen wie zich goed voelt, komt tot ontwikkeling. 
We willen dan ook focussen op hoe kinderen en leerkrachten zich voelen in de klas en op school. 
Door ons te richten op het welbevinden in de verschillende niveaus in onze school (individueel kind, 
klasgroep, team, school) werken we op een brede basis.  
 
Om dit waar te maken, hechten we op onze school belang aan :  

 Een klasscreening : een hulpmiddel om het socio-emotionele aspect in het oog te houden en op te 
volgen. 

 De axenroos : een werkinstrument dat de verschillende interacties tussen mensen in kaart brengt 
en dat we als team hanteren ter verfijning en inoefening van de sociale vaardigheden. 

 
Als team streven we naar een gezonde socio-emotionele ontwikkeling door o.a.  

 Een goede omgang met anderen positief  te stimuleren. 

 Aandacht te schenken aan belangrijke waarden zoals beleefdheid, vriendelijkheid, dankbaarheid, 
respect en dienstbaarheid tonen, … 

 Kinderen te laten kennismaken met verschillende levensstijlen : cultuur, milieu, rijk-arm 

 Het onderwijsgebeuren op school is een interactief proces tussen het kind en zijn stimulerende 
omgeving. De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een 
essentieel onderdeel van dit interactief proces. 

 Een positief zelfbeeld heeft steeds twee componenten: “Ik ben bekwaam” en “Ik ben best aardig 
om mee om te gaan”. In beide gevallen gaat het om de optelsom van positieve en minder goede 
eigenschappen, die een positief saldo oplevert. Het stelt het individu in staat zichzelf de moeite 
waard te vinden. 

 Leren omgaan met kritiek en alternatieven geven om het ongewenst effect te veranderen. 

 Aandacht hebben voor eigen mening. 
 
 
 
B Cognitieve talenten 

Ons doel is ervoor te zorgen dat “alle” kinderen in ontwikkeling zijn en leren vanuit de zone van de 
naaste ontwikkeling. Vandaar dat we veel belang hechten aan de beginsituatie van elke leerling. Ieder 
kind is anders: we constateren steeds groter wordende verschillen voortvloeiend uit familiale en sociale 
achtergronden. Er is ook een verschil in intellectuele begaafdheid. 
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De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de verschillende mogelijkheden van de 
individuele kinderen die ze op school begeleiden. 
Verder hebben we aandacht voor ‘continuïteit’ binnen ons onderwijs en proberen we de drempels 
tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang) tussen 
thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maken. 
Voor onze  schoolteamleden betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en 
ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen. Ook hier staat weer het bepalen van de beginsituatie 
van de leerling centraal. Informatie over hoe leerlingen leren en welke leerervaringen ze reeds achter de 
rug hebben, moeten de leerkrachten helpen het kind adequaat verder te begeleiden in zijn ontwikkeling.  
 

Dit trachten we duidelijk in kaart te brengen en van daaruit preventief acties te ondernemen.  
 
Om dit waar te maken hechten we op onze school belang aan : 

 Duidelijk kindvolgsysteem bekeken vanuit verschillende invalshoeken. 

 Afspraken en overleg om te komen tot verticale en horizontale doorstroming. 

 MDO-besprekingen om te  komen tot handelingsplannen die leiden naar gerichte hulp. 

 Duidelijk beeld van ons eigen handelingsgericht werken. 

 Beeld van behaalde schoolresultaten. 

  Zorgen voor een positief leef- en leerklimaat, hierbij lettende op de volgende factoren : 
                      * sfeer en relatie 
                      * werken op niveau van de kinderen 

                        * zelfontdekkend leren  
 * Werkvormen die de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen 
bevorderen 

  * bevorderen van het actief leren  
  * probleemoplossend denken bevorderen 
                      * aansluiten bij de leefwereld en interesses van de kinderen 

                        * inbreng van de kinderen vergroten 
  
Doorheen de werkvormen als werken in heterogene groepen, hoeken- en contractwerk, 
kringgesprekken, thematisch werken, projectwerk, … stimuleren we het leren van en met elkaar. 
 
Door als school ruime aandacht te besteden aan gezondheid, verkeer (10/10), ICO en 
technologie, willen we de kinderen bewust maken en aanzetten tot een positieve houding in de 
maatschappij. 
 
C Creatieve talenten 
Muzisch werken: 
We vinden het belangrijk dat kinderen vanuit een intens beleefde impressie komen tot een creatieve 
expressie. Door kinderen voldoende prikkels te geven en de juiste middelen aan te reiken, kunnen zij 
vorm geven aan hun eigen gevoelens, fantasieën en ideeën. 
CREATIEF en PROBLEEMOPLOSSEND :Vakgebiedoverschrijdend leren: 
Maar ook binnen de leervakken komt de creatieve aanpak naar voor.  
We vertrekken binnen leervakken van realistische en betekenisvolle probleemsituaties uit de leefwereld 
van de kinderen. In de mate dat het kind zich betrokken voelt bij het onderwijsgebeuren, zal het er 
interesse in hebben en zal het initiatieven nemen. Het kind heeft dan immers belang bij wat het doet en 
gaat daarom volledig op in het anticiperen en oplossen van problemen. 
 
We zullen kinderen leren creatief  zoeken naar oplossingen voor problemen die hen worden aangereikt 
of die zich stellen in hun eigen leefwereld. De leerkracht is hierbij eerder begeleider dan leider. 
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Belangrijker dan het leren van  theorie, regeltjes, e.d. is het aanleren van een zelfsturende leerhouding. 
Kinderen moeten kansen krijgen tot het nemen van initiatieven binnen hun eigen mogelijkheden. 
 
Het is de werkelijkheid waarin het kind gaat functioneren. Het kind leert de werkelijkheid begrijpen, 
wordt vaardig en ontwikkelt een positieve houding. 
 
D Verticale en horizontale samenhang. 
 
Aandacht voor continuïteit binnen het onderwijs betekent dat men de drempels tussen de verschillende 
fasen van de schoolloopbaan en tussen de leergebieden zo klein mogelijk maakt. 
De begeleiders van het kind moeten deze continuïteit nastreven. Voor de schoolteamleden betekent dit 
gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en 
nakomen. Schoolwerkplanning komt hier aan de orde. 
 
E Zorgverbreding 
 
Individualisatie 
Zorgzaam omgaan met leerlingen is een opdracht van iedereen op school.  
We proberen op een doelgericht en effectieve manier om te gaan met verschillen tussen leerlingen. 
Binnen onze school proberen we ons onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van een leerling af te 
stemmen. Dat betekent dat we constant zoekende zijn naar de juiste begeleiding, juiste handelswijze, 
juiste materialen, juiste hulpmiddelen.  Elke leerkracht is de spilfiguur in het zorg geven aan kinderen.  
In de klas wordt basiszorg uitgebouwd voor ieder kind en extra zorg voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften.  De leerkrachten volgen leerlingen op, signaleren problemen, differentiëren waar 
nodig en stimuleren hun leerlingen. Waar nodig zal verder specifieke zorg worden afgesproken en zal 
de betrokken leerkracht voor een betrokken kind met specifieke onderwijsbehoeften dispenseren of 
zelfs een eigen leerpad aanbieden.  
Een veelheid van factoren (cognitieve, emotionele, sociale, economische, culturele, etnische) zorgen 
ervoor dat het onderwijs voor een grote groep kinderen in meer of mindere mate problematisch verloopt. 
 
Vandaar dat  een aantal zorgopdrachten specifiek door het zorgteam worden opgenomen. In onze 
school bestaat het zorgteam uit 

- de directeur die samen met het schoolteam een kwalitatief systeem van interne zorg uitbouwt 
dat gedragen wordt door  de visie van het ganse team. Vanuit handelingsgericht werken 
bekijken wij in De Vlieger het zorgsysteem.  De directeur heeft een onderwijskundige, 
adviserende en coachende functie in dit zorgbeleid.  

- De zorgcoördinator coördineert in overleg met de directeur alle initiatieven die genomen worden 
inzake de zorg op school op niveau van leerkracht, school en leerlingen. Het is een constant 
zoeken naar hoe we de hulpvraag optimaal kunnen aanpakken. Hulpvraag kan komen van 
kinderen, leerkrachten, ouders of andere instantie. 

- De zorgleerkracht, titularis werkt op niveau van de leerlingen. Zorg aan de kinderen wordt door 
de parallelleerkracht gegeven  

o een snel remediëren door mensen die dezelfde werkwijze  hanteren 
o goede samenwerking tussen parallelklassen 
o transparante manier van werken 

 
- Elke leerkracht is GOK leerkracht: 

o Spilfiguur in de zorg gericht op kansarme leerlingen. 
 

- Anderstalige leerkracht geeft specifieke begeleiding aan anderstalige leerlingen.  
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o Niveau leerlingen: hulp bij aanleren van taal 
o Niveau leerkracht: ondersteunen in dagdagelijkse situaties in de klas 

 Aangepast materiaal 
 Werkwijzen 

 
- GON begeleiding voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen. 

 
Het zorgteam zal altijd zorgen dat we van meet af aan bepalen waar we met een leerling naartoe willen. 
Wat we willen bereiken. We communiceren hierover open en transparant met alle betrokken partijen 
zijnde zorgteam, ouders, CLB en zeker met de leerling in kwestie. Samen formuleren we doelen voor de 
korte en lange termijn om samen tot een aanpak te komen waar we allen achter staan. We staan 
telkens stil bij het probleem van het kind op zich maar ook bij de dagelijkse klasaanpak en de 
thuissituatie.  
Het zal telkens een zoeken worden tot het verbeteren van de afstemming, het wegnemen of 
verminderen van factoren die het probleem beïnvloeden en het versterken van de positieve factoren.  
 
 Positief ZELFBEELD 
De belevingswereld van het kind zal voor ons ook een aandachtspunt zijn.  We gaan telkens op zoek 
naar de positieve aspecten van het kind, wanneer lukt het zelfstandig werken wel, hoe komt een kind 
wel tot concentratie… De specifieke interesses en vaardigheden van het kind gaan benutten om zo het 
probleem aan te pakken. Het onderwijsgebeuren op school is immers een interactief proces tussen het 
kind en zijn stimulerende omgeving. De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen 
onderling is een essentieel onderdeel van dit interactief proces. 
Als school volgen we de vorderingen van onze leerlingen doelgericht op. In ons leerlingvolgsysteem 
worden al deze gegevens zorgvuldig gebundeld.  
 
COMMUNICEREN en SAMENWERKEN 
Tijdens het multidisciplinair overleg ( MDO ) dat driemaal per jaar wordt gehouden worden alle 
leerlingen met problemen besproken.  Tijdens MDO kan de leerkracht nieuwe zorgvragen formuleren en 
worden de aanpak en het onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verder op 
punt gesteld.  Altijd focussen we ons op de haalbaarheid binnen de klas en hoe de leerkracht aan de 
diverse behoeften van zijn leerlingen kan tegemoetkomen.  Belangrijke nieuwe afspraken zullen dan 
weer met alle betrokken partijen besproken worden,  ouders en leerling komen dan centraal te staan.  
Communiceren, overleggen, afspraken maken en deze evalueren en eventueel bijsturen, is dus een erg 
belangrijk onderdeel in ons zorgbeleid.  
 
F Het team 
Onze Vlieger kan buitelen, kantelen maar doordat de trekkers onderaan het roer stevig in handen 
hebben, blijft hij zijn koers houden. 
Dat is dan de stevigheid van een team, het samen trekken aan projecten, moeilijkheden doorstaan om 
dan weer met volle teugen te genieten van het eindresultaat en van de samenhorigheid.  
 
Onze Vlieger kon hoog blijven vliegen omdat we als team durven feedback geven en bijsturen daar 
waar nodig is. We blijven uitkijken naar verbetering, naar nieuwe werkvormen, betere  werkwijzen. Het 
team verbindt er zich dan ook toe een permanente schoolgerichte nascholing te volgen ter verbetering 
van de klas- en schoolpraktijk 
Het is soms gedragen worden door de wind, de wind in de zeilen hebben en succes ervaren. Momenten 
die we dankbaar koesteren. 
Maar onderwijzen is ook tegen de wind invaren, kapseizen en soms in het zand bijten. Dan nemen we 
de tijd om te evalueren, te bekijken hoe we kunnen bijsturen voor we terug de lucht in gaan. Voorzichtig 
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terug starten en samen de beste windrichting zoeken.   
 

2  Ons Pedagogisch Project is gebaseerd op 6 pijlers 

 
Pijler 1: Bevorderen van totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen en 
aanbieden van ervaringsgerichte leerelementen 
 
A Totale persoon    
De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een totale persoonlijkheidsvorming 
na waarbij de ontwikkeling van het verstand een belangrijke plaats inneemt. Het harmonisch 
ontwikkelen van alle aanwezige talenten. Dit wordt gesymboliseerd in ons logo. Om een vlieger op te 
laten heb je heel wat talenten van doen; motorisch, cognitief, creatief, sociaal. Al deze punten krijgen 
onze zorg en aandacht krijgen. 
 
B Continue ontwikkelingslijn: 
Veel aandacht zal gaan naar het bepalen van de beginsituatie van de leerlingen. Informatie over hoe 
leerlingen leren en welke leerervaringen ze reeds achter de rug hebben, moeten de leerkrachten helpen 
het kind adequaat verder te begeleiden in zijn ontwikkeling. Deze informatie heeft niet alleen betrekking 
op leerinhouden, maar ook op werk- en groeperingsvormen en op de emotionele draagkracht van het 
kind in verschillende leef- en leersituaties, thuis en op school. Het aangeboden onderwerp wordt zowel 
naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van 
de leerlingen 

 
o Samen over de drempel: eerste leerjaar 

 Een soepele aansluiting van onze 2,5- tot 12-jarigen: kleuters en eerste leerjaar 
samen onder één dak!  Uitwisseling leermateriaal kleuterschool - eerste leerjaar. 

o Samen over de drempel: naar het secundair 
 overgangsgesprekken : informatie uitwisselen naar volgend leerjaar. 
 bezoeken 6de leerjaar - secundair onderwijs 

o Schoolwerkplan: samenhang verschillende domeinen. 
 Hierin wordt duidelijk gesteld welke doelstellingen minimaal in elk leerjaar dienen 

behandeld te worden. 
 door het werken met projecten, thema's, belangstellingscentra wordt een  

samenhang tussen de verschillende leergebieden verwezenlijkt. In dit kader  
zijn ook de sneeuwklassen, bosklassen, didactische uitstappen e.d. te situeren. 

 Eén continue ontwikkelingslijn doorheen onze basisschool: verticale en 
horizontale samenhang bevorderen.  

 Doorlopende projecten van kleuter tot lagere school : Axenroos, Frans, 
taalproject, integratiemomenten… 

 
 Er is continuïteit in het gebruik van handboeken : voor levensbeschouwing,  

rekenen en taal worden dezelfde uitgaven gebruikt. 
 het lessenrooster is evenwichtig opgebouwd zodat de diverse  

ontwikkelingsaspecten aan bod komen. Er is een aanpassing naargelang de  
leeftijdsbehoefte van het kind. 

 in de parallelklassen worden dezelfde leerlijnen behandeld. 
 tijdens personeelsvergaderingen worden afspraken gemaakt in verband met  

uniforme terminologie, geschrift, attitudes, te behandelen leerinhouden, .... 
o Leerlingvolgsysteem 
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 een leerlingvolgsysteem zal informeren over de voorbije leerervaringen en zal 
       hulp bieden bij het verder begeleiden van de kinderen in hun ontwikkelingen. 
 Dit leerlingvolgsysteem geeft ook inzicht over de beginsituatie thuis en op school 

en over de evolutie op alle gebied van het kind. 
 

C Actief leren en zelfstandig werken is een rode draad doorheen onze school via: 

 groepswerk met gebruik van 

CLIM- methode 

 hoekenwerk, contractwerk, peer-

tutoring,  atelierwerk 

 het werken in hoeken: dit 

brengtstructuur in taken, in ruimte 
en tijd, zodat kleuters en leerlingen 
zich beter kunnen concentreren. 

 verhogen van motivatie en   

betrokkenheid van de kinderen: 
de onderwijzer heeft zo de  
mogelijkheid om zowel het actieve,  
angstige,.. snel werkende als 
langzaam werkende kind, op eigen 
tempo te begeleiden.  
                                                                                                                                                                                                         
Om actief leren op school te 

stimuleren, creëren we realistische en betekenisvolle probleemsituaties. Bij voorkeur wordt gekozen 
voor lessituaties, waarbij een grote interactie tussen leerlingen onderling mogelijk wordt en de interactie 
tussen leraar en leerling andere kenmerken krijgt. De gekozen leerinhouden, de voorgestelde 
leeropdrachten, de gehanteerde werkvormen, de groeperingen, de voorgestelde leermiddelen en de 
hulpbronnen maken hier deel van uit. Ook vormen van zelfstandig werken aan leertaken en een 
leerstofkeuze die gebaseerd is op waarneming in de onmiddellijke omgeving, zullen de motivatie tot 
spontaan en actief leren ten goede komen. 
Bij actief leren ligt de klemtoon zowel op het verwerken als op de hoeveelheid aan leerinhouden.  
Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en 
strategische vaardigheden. Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen probleemsituaties en 
worden ze hefbomen bij waarnemen, memoriseren, analyseren, beoordelen, redeneren... 
D Probleemoplossende vaardigheden: 
Tot de strategische vaardigheden rekenen we algemene probleemoplossende vaardigheden zoals 
plannen, schematisch voorstellen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, heuristiek hanteren, vergelijken... 
en meer specifieke vaardigheden die samenhangen met bepaalde aspecten van leergebieden, zoals 
een rapport opstellen, een vraagstuk oplossen, expressief hardop lezen, een tekst samenvatten... 

 
o Spelend, ontdekkend leren in kleuterschool en zo zetten van eerste stappen naar zelfsturend 

leren. In lagere school worden 
er telkens nieuwe 
mogelijkheden aangeboden om 
kinderen aan te zetten tot 
zelfontdekkend, zelfstandig 
leren.  

o Bewegingsopvoeding, 
muzische, creatieve vorming en  
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het cognitieve leren krijgen een belangrijke plaats in onze pedagogische vorming. Nadruk ligt 
wel op het cognitieve, behalen van deze eindtermen zijn voor onze school belangrijk. We 
willen leerlingen afleveren die zelfstandig leerstof kunnen verwerken ieder naar eigen 
mogelijkheden.   

o Computers met internetaansluiting in elke klas en in het computerlokaal maken zelfsturend 
onderwijs mogelijk. 

o ICT via DIGI-MAP werken aan eindtermen ICT om zo zelfstandig taken tot een goed einde te 
brengen.  

o Werken met moderne methodes, leermiddelen en didactische materialen zijn hierbij een 
dankbaar hulpmiddel. 

 
o In het vijfde leerjaar testen onze leerkrachten de nieuwe methode 

‘Beaufort’ uit. (is de opvolger van ‘Bonjour les enfants’) en voldoet aan 
het nieuwe leerplan Frans. 

o Frans : Pistache  van laatste kleuterklas tot en met vierde leerjaar : 
 

Elke week komen Pistache en Vanille, leuke Franse muizen, 25 
minuten op bezoek. 
Pistache heeft prentenboeken, spelletjes, liedjes bij waarin hij   
verhalen over zijn vriendjes vertelt.Tijdens de spelletjes  herhalen  
ze op een aangename manier  de eenvoudige woordenschat. 
Aanleren van tweede taal op jonge leeftijd heeft VOORDELEN: 

 jonge taalgewenning stimuleert later het aanleren van de Franse taal  
 op jonge leeftijd 2de taal aanbieden, maakt kinderen ontvankelijk voor elke latere  
     te leren nieuwe taal 
kinderen ontwikkelen een betere uitspraak. 
 
 
 
 
 

C Aandacht voor gezondheid en milieu : 
Onze school hecht veel belang aan gezondheidsopvoeding. Vooral het preventief werken aan een 
gezondheidsbeleid vinden we belangrijk. Onder het moto ‘jong geleerd is oud gedaan’ promoten we 
heel wat gezonde tussendoortjes en voeren we ook bewegingstussendoortjes in. 
Milieuzorg is één van de belangrijke pijlers die we mee hebben opgenomen. Vanuit het Gloob project 
werken we reeds enkele jaren aan verschillende belangrijke doelstellingen. 
We zijn op weg om een MOS-school (groene school) te worden. 
  Als erkenning hiervoor ontvingen wij al het eerste  MOS-logo. 

MOS (Milieuzorg Op School) biedt de leerlingen van onze school de mogelijkheid om mee te 
werken aan een milieuvriendelijke school. We hopen zo een verandering teweeg te brengen in 
het milieugedrag van kinderen, leerkrachten, ouders, onderhoudspersoneel en een basis te 
leggen voor milieuvriendelijk gedrag in hun verder leven. 

De MOS-werkgroep van onze school organiseert elk schooljaar allerlei acties rond één of meer thema’s 
waarrond MOS werkt : afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur. Door gevoerde acties onder de 
aandacht te houden en nieuwe acties op touw te zetten, proberen wij MOS te verankeren binnen gans 
onze schoolwerking.  
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o Als 10/10 school hebben we veel aandacht  
    voor veiligheid en verkeer: 
        - eigen verkeerspark 
        - behalen van verkeersdiploma 

        - verkeersouders 
        - verkeersweek 
        - verschillende verkeersacties om 
de  veiligheid van de kinderen te 
verhogen! 

 
 
 
 
 
Pijler 2: Een school waar iedereen zich goed voelt!  
 
Welbevinden:  
 Wij dragen als school  zorg voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van elk kind. We besteden 
aandacht aan het zich goed voelen op school, het zich sociaal aanvaard voelen en de relatie leerkracht- 
leerling. Zo leren we de kinderen aandacht te hebben voor de kwaliteit van het leven. 
 
De school leert de kinderen positief kritisch te zijn: tegenover nieuwe ideeën, wetenschap, technologie 

en de media. 
    andere levensvormen, 
     verschillende godsdiensten… 
 
 
 
 
 
 
Totale persoon  
De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een totale persoonlijkheidsvorming 
na waarbij de ontwikkeling van het verstand en de aanwezige talenten optimaal benut worden.   
O Kleuters en    kinderen    bevestigen in  
   wat ze goed    kunnen. 
o Vertrouwen en     raad geven. 
o Uw kind  bevestigen in   zijn spontaan  
    en creatief uiten van wat in hem/haar leeft.   
 
 Bij de besteding van de onderwijstijd is ook ruimte voorzien om alle aspecten van de  
persoonlijkheidsvorming evenwichtig aan bod  te laten komen. 
  - Naast de intellectuele vorming is er ook aandacht voor : 
   * het lichamelijke (leermeester L.O., wekelijkse zwembeurt, buitenschoolse  
   sportactiviteiten,...) 

* het emotionele (leerkracht heeft een luisterend oor, kinderen mogen hun gevoelens 
uiten) 
* de sociale ontwikkeling (sociaal-gerichte werkvormen : kringgesprek, groepswerk, 
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projectwerk,....) 
 
Zwemmen 
Met de 4-jarige kleuters gaan we  10 keer per schooljaar zwemmen. De data vindt u terug in de 
jaarkalender en de nieuwsbrief. De zwembeurten gaan door  in zwembad van Geel voor onze 4 jarigen. 
Voor 5 jarige kleuters in het Netepark te Herentals en zij zwemmen om de 14 dagen. We rijden er met 
de bus naar toe onder begeleiding van de leerkrachten De zwemlessen 
worden gegeven door de LO-leerkracht (juf Ann),  1 zwemmoeder en de 
juffen.  lagere school in zwembad Kempenrust te Kasterlee. 
Een badmuts is niet verplicht. 
 Elke leerling in het lager onderwijs heeft recht op 1 schooljaar gratis 
zwemmen. Op onze school zwemmen de leerlingen van het 6de leerjaar 
gratis. 
 
Emancipatie     
De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen 
gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid 
aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken. 
 
Kritische instelling  
De school leert de kinderen positief kritisch te zijn tegenover nieuwe ideeën, wetenschap, technologie 
en de media. 

 
Pijler 3: Een school waar we op een eerlijke en échte manier met elkaar omgaan!  
 
Socialisatie  
We leren onze jongeren leven met anderen en voeden hen op met het doel hen als volwaardige leden 
te laten deel hebben aan een democratische en pluralistische samenleving. 

 
o  Respect voor ieders eigenheid  
    (sociale situatie, cultuur…). 
o  Respect voor ieders talenten en tekorten.  
o  Stimuleren van sociale vaardigheden  

     (methode: Axenroos). 
o  Leren samenwerken en respectvol met  
     elkaar omgaan.  
o  Leefregels zorgen ervoor dat onze kinderen  
     in harmonie leren samenleven. 
o  Leerlingenraad brengt nieuwe ideeën aan, 
    doet voorstellen. 
 

 
Medemens   
We voeden op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Als school stellen we dat de eigen vrijheid 
niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de mede-mens. Een gezonde leefomgeving is 
belangrijk voor ieder en willen daarom onze kinderen opvoeden tot milieubewuste burgers. 
 
o  Pestactieplan met ‘NO-BLAME’ aanpak. 
o  Leren delen met minderbedeelden; we zijn een WERELDSCHOOL: samenwerking DJAPO, GLOOB 
… 
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o  Leren omgaan met bejaarden, gehandicapten: 
    - samenwerking met de leerlingen van de Mast 
     - bezoek bejaardentehuis…   
o Een school waar we oog hebben voor discipline. 

 
Pijler 4: Een school met zorg! 
 
Gelijke kansen  De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te 

proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen. 
 

o Zorgverbreding op maat van elk kind. 
o Sociale redzaamheid en weerbaarheid 
   verhogen. 
o “Leren leren” stimuleren!   
o Extra begeleiding voor kinderen met  
   een ontwikkelingsachterstand of met 
    leerproblemen: 

Extra ondersteuning door   
   zorgleerkracht. 
 Differentiatie naar leerinhouden toe. 

○ Extra aandacht voor hoogbegaafden.  
   Leerlingen werken projecten uit en krijgen extra stimulerende materialen 
    zodat leren ook voor hen een uitdaging blijft.  
    Via rapportering worden deze werken ook beoordeeld. 

Zorgdragen is in de eerste plaats  
   de taak van de klassenleerkracht  
   en deze wordt  twee lestijden vrij  
   gemaakt om extra hulp te bieden, 
   te remediëren of te compenseren. 
   Zo bieden we compenserende 
   maatregelen bij dyslexie,dyscalculie,NLD… 
Ons leerlingvolgsysteem zorgt voor de 
   opvolging en begeleiding van kleuters en  
   leerlingen  zowel op cognitief als  
   socio-emotioneel gebied. 
   (lees meer bij kindvolgsysteem)    
Externe hulp van CLB of  doorverwijzing 
   naar andere  centra indien nodig en 
ondersteunen van ons kriebelteam. 

Logopediste werkt nauw samen met de  
   school.  
   ( wij geven graag meer informatie) 
 
Zorgcoördinator coördineert verschillende 
   projecten: 
  - RALFI lezen voor zwakkere lezers                                      

- CODEKRAKER bij problemen technisch 
               lezen 1ste en 2de leerjaar 

- Project voor meerbegaafden 
- Tandemlezen: leerlingen leren van en met elkaar. 
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Pijler 5: Een school zonder drempels! 

 
o  Een open en eerlijke relatie met alle 

betrokkenen. 
o Vlotte samenwerking met ouders: 

 oudercontacten worden 
geprogrammeerd na elke 
toetsperiode; dus viermaal per 
schooljaar 

 tussentijds contact met ouders bij 
problemen; na MDO of op 
aanvraag van de ouders of 
leerkracht 

 elke maand verschijnt een 
nieuwsbrief zodat  je als ouder op 
de hoogte blijft van alle schoolse activiteiten. 

 een up-to-date gehouden website zorgt voor sfeerbeelden , kalender,… : 
www.gbsdevlieger.be 

 een agenda vanaf het eerste leerjaar maakt dagelijkse controle van de uit te 
voeren taken mogelijk 

 in de eerste graad wordt gewerkt met een huiswerkkaftje 
 onze kleuters hebben “een heen- en weerschriftje”. 

o Via brochures ( naar school, naar eerste leerjaar, …) worden ouders geïnformeerd. 
o Via een goed werkend oudercomité. 

 

Pijler 6: Een gemeentelijke, pluralistische eigentijdse school! 
 
Openheid :   Onze school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open  voor alle 

leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, 
sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. 

Verscheidenheid Onze school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en 
wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven,onbevooroordeeld 
met elkaar confronteren. 

       Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking. 
Democratisch   Onze school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat 

verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast 
elkaar kunnen bestaan. 

Socialisatie   De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen 
als volwaardige leden te laten deel hebben aan een democratische en 
pluralistische samenleving. 

Europees   Onze school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap 
en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en  het multiculturele gemeen-
schapsleven. Vertrekkend vanuit de leefwereld van de kinderen ontwikkelt de 
school een bredere wereldvisie. Zo worden kinderen ook gevoelig voor het wel 
en wee van mensen veraf en dichtbij. 

Mensenrechten  Onze school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. 
Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand. 

 

http://www.glsdevlieger.be/
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o Gemengd kleuter- en lager     
   onderwijs! 
o Tolerant tegenover de    
    verschillende 
    levensbeschouwingen. 
o Omgaan met diversiteit wordt   
     een meerwaarde bij de eigen  
     ontwikkeling. 
o Gratis schoolmateriaal:  
     schriften, kaften, leermiddelen,  
     verf, schrijfgerei ,knutselmateriaal... 
o Wij vragen reftergeld in  
   samenspraak met alle scholen  
   van Groot-Kasterlee evenals een  
    bijdrage voor tijdschriften (aankoop  
     op vrijwillige basis), 
 

schooluitstappen, sportuitrusting, klassenfoto’s, schooldranken…waarvoor we een minimum 
bedrag aanrekenen.  
Voor extra-muros (zoals bosklassen + sneeuwklassen)  vragen we een maximum bedrag van  
€ 360 per kind per schoolloopbaan. 
 

De samenstelling van het zorgteam: 
*De directie  
*De zorgcoördinator  
*zorgleerkracht 
*CLB en externen 
* titularis 
*leerkracht anderstalige nieuwkomers 

De taakomschrijving van de leden van het zorgteam: 

1. De directie: 
· Ontwikkeling van beleid t.a.v. zorg en sturing van de uitvoering hiervan. 
· Communicatie met zorgcoördinator/zorgteam en verantwoordelijkheid besluitvorming.  
· Bewaking van de planning en rapportage aan de geledingen.  
· Stelt eventuele budgetten beschikbaar.  
· Agenderen van evaluatie en bijstellingsmomenten. 
· Scholingsaanbod coördineren.  
 
2. CLB en externen: 
Zie samenwerkingsovereenkomst 

3.De zorgcoördinator: 
De zorgcoördinator speelt een belangrijke rol in de organisatie van het zorgbeleid op de drie niveaus. 
De ondersteuning van de zorgcoördinator zal voornamelijk uit volgende taken bestaan. 
*Consultatief overleg over de begeleiding van leerlingen. 
*Begeleiden bij het uitvoeren van coördinerende taken. 
*Hulp bij de organisatie van zorgverbreding op de school. 
*Hulp bij het coachen van leerkrachten. 
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*Evaluatie over de voortgang van leerlingen die onderzocht zijn. 
*Verbeteren en uitbreiden van de overlegcultuur. 
*Bespreken van de gegevens uit het LVS 
*Beperkte remediëren  i.v.m. rekenen, taal en spelling. 
*Actueel houden van de  

4.zorgleerkracht= parallelleerkracht 
- Elke leerkracht geeft zorg aan de leerlingen 
van de parallelklas.  
- Dit heeft als voordeel dat leerkrachten heel 
nauw samenwerken en samen oplossingen 
zoeken voor problemen. 
- Zorgleerkracht is zeer goed op de hoogte 
van de leerstof, knelpunten, problemen en kan 
adequate zorg geven.  
 
5.Kindvolgsysteem 
 Wij werken met een goed uitgebouwd 
kindvolgsysteem. 
Zo wordt de ‘ schoolse ‘ontwikkeling van elk 

kind gemeten.  
Spilfiguur in het leerlingvolgsysteem is de titularis van de klas. Er wordt gebruik gemaakt  
van genormeerde toetsen(begin en midden schooljaar) om zo de schoolse evolutie van de  
leerling na te trekken. 
Via de VLOT-  toetsen meten we  de taalvaardigheid van onze leerlingen.  
Na deze toetsen is er telkens een evaluatie: MDO met leerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker en 
directie om de vorderingen van het kind te bespreken en zo nodig bij te sturen. Ouders worden nadien 
uitgenodigd om de bevindingen met hen te bespreken (verwijzen naar bijkomende hulp, extra of 
aangepaste oefeningen….). 

 Vanuit ons ervaringsgericht denken, werken we  
 met een procesgericht leerlingvolgsysteem voor 
 socio-emotionele ontwikkeling voor alle kinderen  
 van de basisschool. 

 

Het richt zich op aanwijzingen die met het 
ontwikkelen en het leerproces van kinderen te maken 
hebben. Het vertelt ons hoe goed kinderen en 
kleuters het maken, hoe hun welbevinden en 
betrokkenheid is. 
Een positief zelfbeeld is de basis voor weerbaarheid en assertiviteit. Leerlingen en kleuters die zich 
goed in hun vel voelen, zullen beter ontwikkelen en betere schoolse prestaties leveren. 
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5.anderstalige leerkracht: 
De leerkracht anderstalige nieuwkomers houdt zich  bezig met het begeleiden van anderstalige 
leerlingen. Dit zal gebeuren in overleg met de betrokken leerkracht. 
 
 


