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Leervermogen 

Berk en beuk… groots in zorgzame  school. 

 

Bij het uitstippelen van een schoolloopbaan houden we rekening met ontwikkelingsdoelen, 

leerplandoelen en eindtermen. 

Ieder kind is uniek en als school pogen we ook ieder kind op die manier te benaderen. 

Extra aandacht gaat er naar de leerlingen die zorg nodig hebben.  

 

Zorg dragen voor ALLE kinderen is ons doel en we willen de klemtoon leggen op BREDE 

zorg!   Die zorg begint bij de klastitularis met kwaliteitsonderwijs.  Dit om optimale 

ontwikkelingskansen te geven aan kleuters/leerlingen. Zorg zien we op verschillende 

vlakken: 

 Leerlingen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager) 

 Zorgvragen rond gedrag, relaties, emoties… 

Naast de dagdagelijkse zorg bewaken we eveneens het welbevinden (Voelt het kind zich 

goed?) en  de betrokkenheid (Werkt het kind goed mee?). Een veilige omgeving én 

duidelijke afspraken zijn daarbij onontbeerlijk.  

Om de ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen, werken we als school samen met 

ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs, externe specialisten (logopedisten en 

revalidatiecentra). Alle info uit proefjes, vergaderingen, … wordt verzameld in een 

kleutervolgsysteem of een leerlingenvolgsysteem.  

Continue overleg met alle partijen is daarbij een must! 

Bij iedere overgang is infodoorstroming heel belangrijk. Dan denken we niet alleen aan 

de overgang kleuter – lager of 6de leerjaar – secundair maar aan iedere overgang naar 

een ander leerjaar. Daarom organiseren de scholen overlegvergaderingen waarbij alle 

info doorgegeven wordt, jaar na jaar. Uitwisselmomenten of open klas momenten zijn 

daarbij ook heel waardevol. 

Als theoretisch model gebruiken we de piramide rond handelingsgericht 

werken. 

Dit betekent dat we op een planmatige manier werken om onze leerlingen optimaal te 

begeleiden en correct advies te kunnen geven.  
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