
zorg,
zorgzaam, ...

zo doen wij dat op onze school.

Fase 3

Fase2

Fase 1

Fase 0

Fase 0: brede basiszorg
De leerkracht maakt het verschil via 
een veilig klasklimaat, een krachtige 
leeromgeving en het realiseren van de 
basiszorg in de klas zelf.

Fase 1: verhoogde zorg
De leerkracht zorgt in overleg en  
samenwerking met het zorgteam voor 
de bijkomende ondersteuning die 
nodig is voor het kind. Dit gebeurt bij 
voorkeur in de eigen klas.

Fase 2: uitbreiding van de zorg
In overleg met het kind, de ouders, 
de leerkracht, het zorgteam, CLB en 
andere hulpverleners zoeken we naar 
bijkomende hulp. We bepalen wat 
haalbaar is in de klas en thuis.

Fase 3:  overstap naar school op maat
In overleg met alle betrokkenen  
zoeken we naar een passende  
oplossing voor dit kind.

zorg, 
zorgzaam, ...
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Groeien, hoe doe je dat vroeg de 
rups zich af...

dromend dat ze al kon vliegen als 
de mooiste vlinder.

Je doet het best heel traag,  
bedacht de slak,

en stap voor stap, zei de  
duizendpoot wijs.

Soms is groeien ook 
best lastig, vond de bij,

maar dan ben je gelukkig niet 
alleen, dan helpen wij je er wel 
doorheen.

Rups dacht heel lang na...

Ja, zo zou ze groeien... geduldig, 
blij, en met veel hulp van de  
anderen...

Om dan écht te vliegen, als de 
mooiste vlinder.

Wij werken aan ...

een ‘warme’ school...
onthaal, knuffel, veilig en goed  
gevoel, hartelijk, welbevinden,  
gezellig, samen, thuiskomen en  
thuisgevoel, positief,...

een ‘open’ school...
welkom, ieder zijn inbreng, talenten, 
open blik op de wereld, luisterend oor, 
goed informeren, wederzijds contact 
school-ouders,...

een ‘zorgzame’ school...
kijken naar kinderen (hoofd-hart-
handen), samenwerking en overleg, 
kansen bieden, gerichte hulp, op 
maat, ondersteunen, geloof in 
groeikracht bij kinderen...

een ‘respectvolle’ school...
waarden aanbrengen, voorleven, 
doorgeven. BLOOS (Blij Op Onze 
School) met o.a. de waarden: respect, 
samenhorigheid, eerlijkheid,  
beleefdheid, zelfstandigheid,  
verdraagzaamheid

een ‘blije’ school...
samen vieren, vriendschap delen, 
schouderklopjes, pluimpjes geven, 
wij-gevoel, gezonde humor, lachen,...


