Betrokkenheid
Berk en beuk… groots in openheid, nabijheid.

Wij willen een school zijn waar, in de eerste plaats de kinderen zich thuis voelen.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders en school elkaar blindelings
vinden. Open, snelle en eerlijke communicatie staat daarom hoog in ons
vaandel. Andere partners, die een toegevoegde waarde bieden voor de school,
verwelkomen we met open armen.
Om een goede school te zijn en onze deskundigheid te verhogen, werken wij samen met
verschillende externe partners.
De belangrijkste partners zijn natuurlijk de kinderen én de ouders. Daarvoor maken we
tenslotte “school”.
CLB
Onze school werkt, zoals alle scholen, samen met
een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB wil
leerlingen, ouders en scholen een kwaliteitsvolle
dienstverlening aanbieden. Een professioneel team (sociaal
assistenten, psychologen, verpleegkundigen) staat klaar om
informatie te geven over studiemogelijkheden en om hulp en
begeleiding te bieden bij leerstoornissen of bij persoonlijke
problemen. De schoolarts houdt zich in de eerste plaats bezig
met preventieve gezondheidszorg (medische onderzoeken, vaccinaties).
Leerlingen en ouders kunnen steeds op eigen initiatief een gesprek aanvragen met een
medewerker van het CLB of met de schoolarts. Op vaste momenten zijn de medewerkers
van het CLB aanwezig op school, maar je kan hen of de schoolarts ook altijd bereiken in
het centrum zelf.
Contactgegevens
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Deerlijkstraat 133
8550 Zwevegem
Tel 056 249 700
info@vclbgroeninge.be
Exteren hulpverleners (logo, kine, ergo, revalidatiecentra…)
Met externe hulpverleners die kinderen bijwerken, ondersteunen, pogen we regelmatig
overleg te plegen.
Dit om werkmethodes en klasafspraken zoveel mogelijk door te geven. Zodoende
herkent het kind de werking van school in de werking van de hulpverlener.
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Ouderraad
Alle ouders met kinderen ingeschreven in onze school zijn lid van de
oudervereniging.
De ouderraad is een vertegenwoordiging van de oudervereniging.
de ouderraad vergadert met alle leden 3 à 4 maal per schooljaar.
Vele werkgroepen zijn binnen de ouderraad actief.

Wij willen als ouders de brug maken
 Naar alle ouders met kinderen hier op school
 Naar de school zelf
 Naar de leerlingen door hen bij activiteiten te betrekken
 Naar de lokale gemeenschap

Doelstellingen





De opvoeding en het onderwijs in de school beschermen en bevorderen;
Ervoor zorgen dat uw kinderen zich mentaal en fysiek goed voelen hier op school;
Eventuele problemen aankaarten bij de directie om samen naar een oplossing te
zoeken;
Samen constructief nadenken over de werking van de school zonder de pretentie
te hebben aan de pedagogische eigenheid of aan de organisatie van de school te
raken.

Scholengemeenschap
Onze scholen behoren tot een scholengemeenschap. Deze bestaat uit verschillende
scholen.
Met respect voor de lokale schoolcultuur werken die scholen reeds enkele jaren officieel
samen om een rationeel en kwaliteitsvol onderwijsaanbod te realiseren.
De directies van de scholengemeenschap, verzameld in het “college van directies”,
opteren ervoor om de samenwerking te laten groeien vanuit reële behoeften in het lokale
onderwijsveld. Zo levert de scholengemeenschap een constructieve bijdrage aan de
werking van elke school.
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