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ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT 

1. Onze patroonheilige 

De basisschool Sint-Rita is een katholieke school die deel uitmaakt van de scholengemeenschap 
Hesbania. De naam van onze school verwijst naar onze patroonheilige Sint-Rita. Haar naamfeest 
vieren we op 22 mei. 
Zij werd rond 1380 geboren in het Italiaanse plaatsje Roccaporena, vlakbij Spoleto. Als jong meisje 
droomde zij ervan in het klooster te gaan en haar leven toe te wijden aan de beschouwing van 
Christus die zoveel voor de mensen had geleden.  
Ze werd heilig verklaard in 1900. Tegenwoordig ligt ze begraven in de plaatselijke St-Ritakerk die in 
1947 ter ere van haar werd gebouwd; sindsdien is het een drukbezocht bedevaartsoord. 
Ze is patrones van de Rita-zusters en van de katholieke ziekenzorg; 
van slagers, slachters en vleeswarenverkopers; van hopeloze en 
onmogelijke zaken ('La abogada de imposibles': vanwege het 
verleden van haar man werd ze meermalen als kloosterlinge 
geweigerd én ze droeg bij tot buitengewone en onverwachte 
gebedsverhoringen); ze wordt aangeroepen door vrouwen met een 
ongelukkig huwelijk, door kinderloze vrouwen en bij 
onvruchtbaarheid; daarnaast wordt haar voorspraak gevraagd bij 
moeizame examens. 
Ze wordt afgebeeld in augusanessenhabijt; in gebed voor Jezus aan 
het kruis, waarbij een doorn van zijn kroon afspringt en bij haar in 
het voorhoofd dringt; soms reikt ze Maria een doornenkroon aan, 
terwijl ze er een rozenkroon voor in de plaats ontvangt. 

2. Onze school hee< een rijke geschiedenis. 

In 1842 beheerden de zwartzusters-augusanessen het weeshuis van Sint-Truiden.  Rond 1929 
besliste het stadbestuur om een nieuw weeshuis te bouwen aan de Gorsemweg. De werken 
werden uitgevoerd tussen 1930 en 1933. 
In september 1934 werd het gebouw in gebruik genomen, en werd de volledige linkervleugel 
opengesteld voor de schoolgaande meisjes en kleuters uit de buurt,  desajds ‘Tuinwijk’ genoemd.  
Meteen werd een nieuwe naam aan deze school gegeven:  ‘Sint-Ritaschool’.   In de beginjaren  ’70 
van vorige eeuw kende de buurt een echte explosie.   
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Inmiddels  kwam in 1975 de fusie tussen de parochiale scholen, Sint-Jozefschool (jongens) en Sint-
Ritaschool tot stand. De naam Sint-Ritaschool bleef behouden.  Voortaan waren zij de eerste 
gemengde school van het vrij onderwijs in de stad.  

De kleuters namen nadien hun intrek in ‘Kabouterland’ de gebouwen aan de Grevensmolenweg.  
In de jaren ’90  kwam een nieuwe toestroom van kleuters en lager onderwijskinderen op gang. Dat 
had tot gevolg dat men meteen moest uitkijken naar nieuwe lokalen.  Op de gronden aan de 
Grevensmolenweg lagen nog mogelijkheden.  Extra nieuwe klaslokalen en polyvalente ruimtes 
kwamen er eind  1999 en 2012. 
Maar aan de Gorsemweg stelde zich een ander probleem. De beschikbare ruimtes in dit grote 
gebouw raakten volzet,  en de Sint-Ritaschool moest op zoek naar invenaeve oplossingen om het 
nijpend plaatsgebrek op te lossen. Er werd gekozen voor modulaire units (containerklassen in de 
volksmond), die uiteindelijk het straatbeeld van Nieuw-Sint-Truiden voor de volgende decennia 
gingen bepalen.  

In 1999 werden de eerste 4 klassen neergepoot onder de sparren. Door de aantrekkingskracht van 
de school,  kwamen er al vlug nieuwe units aan de achterzijde , op de parking van de school.   

De kaap van ruim 550 leerlingen werd overschreden en opnieuw verrees een hele nieuwe vleugel 
modulaire units  aan de Viaductstraat. Deze werden meteen met de allernieuwste technieken en 
ICT-middelen uitgerust.  

Het werd dus salaan duidelijk dat we dit niet konden blijven handhaven. Ons succes was groter 
dan onze plaats en de mogelijkheid om op deze locaae te blijven. Dit bleef niet ongemerkt bij ons 
schoolbestuur KABOST. Samen met het Autonoom Gemeentebedrijf voor de ontwikkeling van de 
Stad Sint-Truiden kortweg AGOST genoemd werden er grootse plannen gesmeed. Heel wat jaren 
werden er achter de schermen boeiende gesprekken gevoerd maar wife rook bleef alsnog uit. En 
dan was het plots zo ver.  
Fier als een gieter mochten we op 3 oktober 2016  met een delegaae enthousiaste leerlingen, 
leerkrachten, schoolbestuur KABOST en burgemeester Veerle Heeren de eerste spade in grond 
steken van dit grote project. Dag na dag konden onze ouders en sympathisanten de bouw van dit 
mulafuncaonele project op de voet volgen. En nu, ruim twee jaar later kunnen we onze intrek 
nemen in deze prachage site, voorzien van de laatste nieuwe technieken en materialen, 
architecturaal een pareltje, een mooi opzet van muladisciplinair gebruik.  
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3. Huidige ligging van onze vesBgingen. 

Onze school is gelegen in het centrum van de hoofdstad van de fruitstreek: Sint-Truiden. 
Met haar drie vesagingsplaatsen strekt zij zich vanuit het hinterland van onze stad uit naar het 
centrum toe. 

3.1. Lagere school Gazo. 

 
De nieuwe lagere school situeert zich in de buurt van het staaon. Zij is geïntegreerd in een 
mulafuncaoneel project waar o.a. ook de Haspengouwse Academie Podium en Het huis van het 
kind deel van uit maken.  

De ligging in de nabijheid van het centrum zorgt er ook voor dat we cultuur, sport en het 
hedendaagse leven van een stad dicht bij onze kinderen kunnen brengen. We maken als het ware 
deel uit van het leven in de stad. 

Door haar centrale ligging is onze school ook vlot bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar 
vervoer. Bus en trein liggen op loopafstand van onze school. Je kan je kind ook op een zeer veilige 
manier brengen en halen in onze school. Hier zorgt de ruime ondergrondse parkeergarage voor. 

3.2. Kleuterschool Kabouterland en kleuterschool De Brug. 
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Onze twee kleutervesagingen bevinden zich aan de rand van het centrum. Zij leunen meer aan bij 
het landelijke deel van de stad en maken als het ware de link met de fruitstreek. Hier vinden onze 
kinderen hier heel wat groen en ruimte om onbezorgd te kunnen leren, exploreren en ravofen. 
Net als de lagere school zijn ook zij vlot bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer. 

4. De filosofie achter ons logo. 

Sinds schooljaar 2018-2019 heek onze school ook een nieuw logo. Het nieuwe logo werd in 
samenspraak met het hele team ontwikkeld. We hebben bewust niet voor een strak, zakelijk logo 
gekozen. Onze kinderen nemen een belangrijke plaats in het logo in. 

 

 
De schuine stand van de lefers verwijst naar het opbouwende, het groeiende karakter van het 
onderwijs dat wij bieden. Alle kinderen maken hier deel van uit. Ook de diversiteit van onze 
kinderen wordt hier geaccentueerd.  
De kinderen verwijzen ook naar het speelse karakter, maar ook het lerende en het sporaeve waar 
wij als school voor staan.  
De vlieger is als een rode draad die door de school heengaat. Hij symboliseert het uiteindelijke 
doel van onze school: kinderen opvoeden en klaarmaken om uit te vliegen naar een verdere 
toekomst. 
Dit eigen opvoedingsproject is een zeer belangrijk onderdeel van ons schoolwerkplan. 
Het vertelt wie wij zijn als school maar vooral waar we als school voor staan. 
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● ieder kind, ongeacht alomst of achtergrond, is een uniek kind. 

● we werken aan de totale ontplooiing van elk kind met aandacht voor ieders talenten. We 
reiken hen tools aan om zich te kunnen handhaven in onze maatschappij van de 21e eeuw. 

● kinderen met extra zorg, kinderen die leer bedreigd zijn en kansarme kinderen krijgen de 
nodige ondersteuning en vinden in onze school een luisterend oor.  

● onze school staat open en heek respect voor mensen met een andere geloofsovertuiging. 

 

5. Onze school als deel van scholengemeenschap Hesbania. 

Binnen het katholiek basisonderwijs (regio Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Zepperen en Alken) werd 
in het basisonderwijs een scholengemeenschap opgericht, de scholengemeenschap Hesbania. De 
scholen die hiervan deel uitmaken engageren zich om samen te werken op het vlak van prevenae, 
administraae, ICT, boekhouding en zorg. De volgende scholen maken er deel van uit. 

Uit Sint-Truiden: 
GVBS Sint-Rita, VP1: Gazometerstraat 5, VP2: Grevensmolenweg 16, VP3: Halmaalweg 121 
GVBS Klim-Op, VP1: Gootstraat 12, VP2: Ursulinenstraat 16 
GVBS Heilig Hart Sint-Trudo, VP1: Stenaertberg 2, VP2: Zepperenweg 109, VP3: Naamsesteenweg 
290 
GVBS ’t Zonnetje Melveren, Schoolstraat 8 
GVBS De Boomhut Brustem, VP1: Kapelhof 8, VP2: Singel 45, VP3: Aalst-Dorp 36 
GVBS ‘t Vlindertje Velm, Halingenstraat 49 
BuBao Sint-Jan-Berchmansschool, Schepen Dejonghstraat 55 

Uit Nieuwerkerken: 
GVBS ’t Nieverke, Kerkstraat 126 
GVBS Kozen-Wijer, Opcosenstraat 22 Kozen, Schansstraat 43 Wijer 

Uit Zepperen:  
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GVBS ’t Blavierke, Stokstraat 1 
Uit Alken: 
GVBS De Kleine Reus, Parkstraat 11 Terkoest 

Het is de bedoeling om de deskundigheid van iedere school op het vlak van de vermelde domeinen 
samen te brengen. Door te streven naar een efficiënter gebruik van mensen en middelen wordt de 
draagkracht van iedere school vergroot. 

 

6. De organisaBe van onze school. 

De Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Rita organiseert kleuteronderwijs en lager onderwijs. 
Onze school heek drie vesagingen.  
In kleuterschool Kabouterland en kleuterschool De Brug organiseren we onderwijs voor alle 
leekijden. In lagere school GAZO organiseren we onderwijs voor leerlingen van het eerste tot en 
met het zesde leerjaar. 

6.1. Capaciteitsbepaling 
Onze school ligt binnen het LOP gebied Sint-Truiden. In samenspraak met schoolbestuur KABOST 
heek onze school de maximumcapaciteit per vesaging en per leekijd/leerjaar vastgelegd. 
Bij de bepaling van de capaciteit dienen we tot op heden ook rekening te houden met de relaaeve 
aanwezigheid van indicator leerlingen. Voor de scholen van het vrij en gemeenschapsonderwijs in 
Sint-Truiden is deze RA 34% met een band van 10% naar beneden en 10% naar boven. 

Gezien de verspreide ligging (centrum en buitenrand van de stad) van de drie vesagingen, de 
nabijheid van Fedasil en de aanwezigheid van sociale woonwijken is onze instroom van leerlingen 
zeer divers.  

Daarom is voor onze school de RA voor de 3 vesagingen verschillend vastgelegd. Dit om een goede 
sociale mix te blijven waarborgen. 

• VP1: lagere school: 28%  
• VP2: kleuterschool Kabouterland: 28% 
• VP3: kleuterschool De Brug: 40% 
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Voor kleuterschool Kabouterland is de capaciteit op 50 kleuters per leekijd vastgelegd. Voor 
kleuterschool De Brug ligt deze, aqankelijk van de leekijd, tussen 10 en 15 kleuters. Het 
percentage RA van kleuters voor kleuterschool De Brug ligt hoger omwille de sociale context van 
deze vesaging binnen de haar omliggende wijk. 

Voor het lager onderwijs wordt de capaciteit per leerjaar vastgelegd op 60 leerlingen. 
Eventuele verhogingen van deze capaciteiten moeten steeds met een gemoaveerd verslag aan de 
bemiddelingscel van het LOP worden voorgelegd. Deze beslist dan over het al dan niet toekennen 
van de verhoging. 

De verschillende capaciteiten zijn in overleg met het schoolbestuur jaarlijks aanpasbaar en 
bespreekbaar. 

6.2. Indeling in leerlingengroepen 

6.2.1. De kleuterafdeling 

Voor het indelen in leerlingengroepen in de kleuterschool Kabouterland kiezen we als school bij de 
instappers en eerste kleuterklas voor gemengde leekijdsgroepen. Voor de tweede en derde 
kleuterklassen per leekijd. 
Voor kleuterschool De Brug werken we met twee graadklassen:  

• instappers en eerste kleuterklas 
• tweede en derde kleuterklas 

Voor de samenstelling van de verschillende groepen in de kleuterschool hanteren we volgende 
criteria: 

• thuistaal 
• kleuters met specifieke noden 
• streven naar een evenredige verdeling tussen jongens en meisjes 
• outputgegevens 
• de dagdagelijkse observaaes (logboek, KVS) 
• vriendje(s) (a.d.h.v. observaaes en bevindingen van de klasjuf rekening houdend met 

posiaeve als negaaeve aspecten van de kleuter) 

Enkel in de instapklas worden bij de start de criteria thuistaal en verdeling jongen/meisje 
gehanteerd. 
De verdeling is en blijk een aangelegenheid van onze school en wordt jaarlijks ajdens een 
uitgebreide klassenraad besproken. Hier zijn direcae, beleidsondersteuner, zorgcoördinator, 
klasleerkrachten en leerkracht bewegingsopvoeding aanwezig.  
De klasindeling wordt in de laatste week van de zomervakanae ajdens de openklasdag aan de 
ouders kenbaar gemaakt. Kinderen die doorheen het jaar instappen worden geplaatst rekening 
houdend met de draagkracht van de juf en de hierboven aangehaalde criteria. 

De kleuters van Kabouterland (VP2) worden ingedeeld in groepen volgens leekijd. Enkel bij de 2,5- 
en 3-jarigen wordt er geopteerd om de leekijden samen te zefen. Hierdoor verdelen we op de 
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instapdata de instroom van 2,5-jarigen over de 4 klassen. Zo wordt ook de zorglast voor de 
leerkrachten evenredig verdeeld. Bovendien kunnen de 3-jarige kleuters in deze klassen al een 
goede hulp zijn voor de 2,5-jarige kleuters maar ook voor hun juf. Op deze manier verhogen we de 
groeikansen voor de kleuters in deze klassen en het pedagogisch comfort van de kleuterleidsters. 

De kleuters van De Brug (VP3) worden per graad ingedeeld. Hier zifen 2,5-  en 3-jarige kleuters en 
4- en 5-jarige kleuters samen met telkens één juf. Aangezien het kleinere aantal kleuters van deze 
vesaging werkt men hier op regelmaage basis klasdoorbrekend. 

De (eventuele) restlesajden uit het lesajdenpakket worden vooral ingezet voor de ondersteuning 
van de 4- en 5-jarige kleuters in beide vesagingen.  
In beide vesagingen proberen we, binnen de wefelijke mogelijkheden, de uren kinderverzorging 
maximaal in te zefen bij de groep van de jongste kleuters. 

In het kleuter onderwijs wordt er wekelijks 2 uur bewegingsopvoeding gegeven. Dit wordt door 
een kleuterjuf gedaan. Hiernaast biedt zij ook knuffelturnen met kleuters en ouders aan en yoga 
sessies in kleine groepjes. 
De lessen bewegingsopvoeding bij de kleuters gaan steeds door in de polyvalente zaal van de 
kleuterschool. De yoga sessies gaan door in de snoezel ruimte (Kabouterland).  

Elk trimester gaan de oudste kleuters ook al enkele keren turnen in de sportzaal (Gazo Sport) van 
de lagere school. Dit om de latere overstap van de kleuter naar lager onderwijs te 
vergemakkelijken. 

Enkele keren per jaar gaan de kleuters van de 3e kleuterklas ook zwemmen. Deze kleuters gaan ook 
1x per jaar schaatsen. Op het einde van elk schooljaar wordt er ook een sportdag voor al onze 
kleuters georganiseerd. Dit gebeurt samen met de juf bewegingsopvoeding met ondersteuning van 
de klasleerkracht. 

6.2.2. Het lager onderwijs 

Voor het indelen in leerlingengroepen in de lagere school kiest de school voor het 
leerstotaarklassensysteem. 
Dit leerstotaarklassensysteem kan doorbroken worden op basis van volgende criteria: 

• Interne klasdifferenaaae: homogene of heterogene (naar vorderingen) 
leerlingengroepering onder leiding van de klasatularis of leden van het zorgteam 

• Klas- of groep doorbrekend werken (vaste of wisselende groepen per schooljaar): 
o volgens interesse, mogelijkheden of behoeken 
o voor één of meer leergebieden 
o 3-sporenbeleid 
o voor gezamenlijke onderwijsarrangementen 

Het is evident dat verschillende criteria kunnen worden gehanteerd zodat de onderwijsorganisaae 
flexibel kan worden toegepast. 
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De leerlingen van de lagere school worden ingedeeld in groepen volgens leekijd. Door de grote 
instroom van leerlingen wordt, indien er voldoende lesajden beschikbaar zijn, in de lagere school 
elk leerjaar opgesplitst in drie klassen. We streven er naar om per klas ongeveer 20 leerlingen te 
plaatsen. Op deze manier proberen we blijvend kwalitaaef goed onderwijs nastreven.  

Als school besteden we heel wat aandacht aan de overgang van de derde kleuterklas naar het 
eerste leerjaar. 
Hier hanteren we de volgende criteria. 

• Thuistaal 
• Kinderen met specifieke noden en of een bepaalde diagnose 
• Streven naar een evenredige verdeling tussen jongens en meisjes 
• Outputgegevens (kleuterrapport, CITO, …) 
• Informaae van externe partners waar de school mee samenwerkt (CLB, logo, kiné, CAR, 

COS, UZ Leuven, Jessa ziekenhuis Hasselt, kinderpsychiatrisch ziekenhuis Asster en ZOL, 
stop4-7, enz…) 

• De dagdagelijkse observaaes (logboek, KVS) 

Ook hier is en blijk de verdeling een aangelegenheid van de school. Deze kinderen worden ajdens 
een uitgebreide klassenraad besproken. Hier zijn direcae, beleidsondersteuner, zorgcoördinator, 
klasleerkrachten aanwezig. Indien nodig wordt ook het advies van de leerkracht 
bewegingsopvoeding ingewonnen.  
De klasindeling wordt in de laatste week van de zomervakanae ajdens de openklasdag aan de 
ouders kenbaar gemaakt. 

De indeling van de klassen doorheen het vervolg van de lagere school. 
In principe blijk de klasverdeling die in het eerste leerjaar werd opgemaakt ook verder lopen in het 
vervolg van de lagere school. Enkel in specifieke casussen en na collegiaal overleg kan hier een 
afwijking worden op toegestaan. 
Leerlingen die bv. starten in een A-klas gaan het jaar nadien naar de B-klas van dat leerjaar. Een 
voorbeeld: 1A gaat naar 2B, 1B gaat naar 2C en 1C gaat naar 2A, enz… 

6.3. Anderstalige nieuwkomers en kinderen uit Fedasil. 
Onze lagere school is door haar ligging uitgegroeid tot een echte centrumschool. Dit brengt met 
zich mee dat de instroom van anderstalige nieuwkomers en leerlingen uit het nabijgelegen Fedasil 
groter is dan in de kleutervesagingen. 
Voor deze groep van leerlingen opteren wij, in samenspraak met de andere scholen van de 
scholengemeenschap, om voor de beschikbare uren die hieruit voortvloeien een wereldklas op te 
richten. 
Concreet betekent dit dat voor deze leerlingen enkele uren per week in een aparte groep vooral op 
taal en wiskunde wordt ingezet. De resterende uren worden deze leerlingen in hun reguliere klas 
geplaatst.  
Soms zijn we genoodzaakt om deze leerlingen zelfs in een lager leerjaar (max. 2 jaar) dan hun 
leekijdsgroep onder te brengen. 
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Wanneer we merken dat ze voldoende basiskennis van Nederlands en wiskunde hebben gaan ze 
blijvend naar de klas van hun leekijdsgroep. 
Deze beslissingen worden steeds in overleg met de direcae, de leerkracht van de wereldklas, de 
zorgcoördinator en de klasleerkrachten van die leekijdsgroep besproken. Achteraf worden de 
ouders met behulp van een tolk en een medewerker van de scholencel van Fedasil hierover 
ingelicht. 

6.4. Aanwending van de lesBjden. 
De voorziene lesBjden uit het lesajdenpakket verdelen we over 18 klassen lager onderwijs.  

Met het pakket beschikbare SES-lesajden en uren gegenereerd uit de puntenenveloppe worden 
extra ambulante leerkrachten ingezet. 
Ze begeleiden kinderen met leerachterstand en/of leervoorsprong. Ze doen dit o.a. door gebruik te 
maken van coöperaaeve werkvormen: co-teaching, 3-sporenbeleid, mini-klas, klasdoorbrekend 
werken, enz…  
De samenstelling van deze groepen leerlingen kan, zoals hoger vermeld, aqankelijk van hun 
vorderingen in de loop van het schooljaar variëren. 
Hiervoor baseren we ons vooral op de onderwijsbehoeken van deze leerlingen, hun 
outputgegevens, het KVS/LVS, diverse observaaes, screening en toetsing. 
De begeleiding van deze leerlingen wordt vooraf ajdens een MDO besproken met de 
klasleerkracht, de zorgleerkracht en ook de CLB-medewerker van de school. 

Ook in het lager onderwijs worden er wekelijks 2 uur bewegingsopvoeding gegeven.  
Hier staan 3 bijzondere leermeesters lichamelijke opvoeding voor in.  
De lessen LO voor de leerlingen van het lager onderwijs gaan door in de Gazo Sport van onze 
school.  
Het zwemmen gebeurt in twee periodes. De eerste periode van 5 lessen situeert zich tussen 
midden oktober en begin december. De tweede periode van 5 lessen situeert zich tussen eind 
januari en begin maart. 
Alle kinderen gaan, gezien de nabijheid van het stedelijk zwembad te voet naar de zwemles. 

De beschikbare lesajden godsdienstonderwijs worden ook effecaef georganiseerd. Zo heek elke 
klas recht op 3 lesajden godsdienst per week. Deze lesajden worden door de klasleerkracht 
gegeven. 

Leerkrachten kunnen klasvrij gemaakt worden voor het volgen van een nascholing, de MDO 
bespreking, overleg met de zorgcoördinator of direcae, overleg met het CLB en/of ouders of 
andere hulpverleners. Eén maal om de drie weken organiseren we voor elk leerjaar van de lagere 
school een gezamenlijk overlegmoment om de planning van de komende weken te bespreken. 

Om de draagkracht tussen de verschillende vesagingen van de school te bewaken kan er ook 
worden geopteerd om restlesajden tussen kleuter en lager onderwijs of omgekeerd over te 
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dragen. Zo blijven we de kwalitaaeve samenstelling van de groepen in kleuter en lager onderwijs 
steeds bewaken. 

6.5. ReflecBe vanuit onze school op de 5 opdrachten van het katholiek 

basisonderwijs. 
1. Werken aan een schooleigen christelijke idenateit. 
2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod. 
3. Werken aan een samulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didacasche aanpak. 
4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg. 
5. Werken aan de school als gemeenschap en als organisaae. 
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6.5.1. Wij werken aan een schooleigen christelijke idenBteit 

Wij werken aan een schooleigen christelijke iden8teit 

 

Het katholiek onderwijs is geworteld in de christelijke tradiae waarvan het evangelie – de woorden 
en daden van Jezus – de hoeksteen vormt. 
De levensbeschouwelijke idenateit van een katholieke basisschool bestaat uit twee richtpunten, 
twee bakens: uniciteit en verbondenheid. 
De christelijke levensvisie geek een katholieke school niet enkel bakens maar ook een doel. 
Als katholieke school hebben we als doel om aandacht voor al onze leerlingen en leerkrachten te 
hebben. Op deze manier proberen we naar het voorbeeld van Jezus en zijn leerlingen te groeien 
naar een hechte, liefdevolle schoolgemeenschap. 

In onze school is elke leerling uniek. Dit wordt uitgedrukt in de slogan van onze school:  

ELK KIND IS UNIEK 
Elke leerling heek specifieke talenten en beperkingen die hij door de basisschool heen leert 
ontdekken. 
Hierin kunnen leerlingen elkaar ondersteunen maar ook de ondersteuning van ouders, 
leerkrachten en andere opvoeders is noodzakelijk. Elke leerling heek specifieke talenten. Als 
begeleider geloven we in de groeikracht van elke leerling om zelfstandig, verantwoordelijk en 
gelukkig te worden. Nood aan gerichte ondersteuning. 
Toch blijk elke leerling onvolkomen en kwetsbaar. Daarom zijn we aangewezen op de hulp van 
anderen.  

Maar tegelijkerajd is elk kind belo<evol. Elk kind heek talenten en binnen onze school krijgt het de 
nodige kansen om deze talenten ten volle te ontwikkelen. Door deze talenten worden we in staat 
om grotere dingen te doen. Op deze manier groeien leerlingen ook als persoon.  
In dit geloof dat elke leerling uniek is speelt de leerkracht een belangrijke rol. Hij/zij ondersteunt 
de leerling in zijn/haar ontwikkeling. Dit vraagt ook ajd en het nodige geduld. De leerkracht doet er 
toe. 
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Opvoeden en onderwijzen is een proces dat gepaard gaat met vallen en opstaan. 

Als katholieke basisschool willen wij ons profileren als een school waarin eenieder wordt 
gerespecteerd en gewaardeerd. Waarden en normen staan voor ons centraal. 
Wij willen voor onze kinderen een voorbeeldfuncae zijn om deze christelijke waarden en normen 
ook daadwerkelijk voor te leven in alles wat we op school maar ook daarbuiten doen. 

We denken hierbij aan waarden zoals: dankbaarheid, eerbied, eerlijkheid, respect, verwondering, 
vergevingsgezindheid, liefde, gelijkwaardigheid, trouw, plezier, aandacht voor zij die het moeilijk 
hebben, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid. 

Deze waarden en normen lopen als een rode draad doorheen onze klasprakajk maar ook 
daarbuiten. 

● een gebed bij het begin van de dag, bij het eten en op het einde van de dag, kaarsje 
aansteken, liedje zingen, dagelijkse rituelen. 

● het geven van godsdienstonderwijs in elke klas. 

● godsdiensag thema uitwerken bv. De ark van Noah. 

● bezoek brengen aan de kerk ajdens de kerst-, paasperiode, meimaand, ...  

● bezoek aan het kerkhof in de periode van Allerheiligen  

● salstaan bij vreugde en verdriet, leven en dood in de eigen klas en school. 

● organiseren van klasgesprekken n.a.v. een ruzie, gebeuren in de klas of op de speelplaats. 

● de schoolpastoraal met o.a. eucharisaevieringen, deelnemen aan acaes t.v.v. derden. We 
denken hierbij aan Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Damiaanacae, de Warmste week, Rode 
Neuzen Dag,… 

● ook doorheen andere lessen kinderen leren bewust worden van de wereld rondom hen en 
de rol die de Schepper hierin heek gespeeld. 

● ajdens Franciscus dagen maken we kennis met en hebben respect voor andere 
godsdiensten. 

● themadagen: dag van rechten van het kind, complimenten dag, ... 

Maar als katholieke school willen we vooral een dialoogschool zijn. Door de grote diversiteit 
binnen onze school komen we ook in contact met andere levensvisies en levenshoudingen. Dit 
verruimt en verrijkt onze blik op de hedendaagse wereld. We staan open voor andersgelovigen en 
niet-gelovigen. Door ontmoeang brengen we respect op voor deze overtuigingen.  
Dit echter zonder onze eigen christelijke overtuiging, die u in dit eigen opvoedingsproject kan 
terugvinden, te verloochenen.  

Tegelijkerajd is de verbondenheid met anderen een belangrijk baken in het leven van de leerling. 
Hierin onderscheiden we verschillende dimensies: 

● Verbondenheid met zichzelf 

● Verbondenheid met de ander 

● Verbondenheid met de (school)gemeenschap 
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● Verbondenheid met de wereld, de dingen, natuur en cultuur 

● Verbondenheid met de Andere, met God 

Verbondenheid met de ander gebeurt in interacae met ouders, vrienden, familie, leerkrachten, 
externe partners, … 
Verbondenheid met de gemeenschap vinden we terug op school, in de klas, de jeugdbeweging, in 
de sportclub, de muziekschool, … 
Verbondenheid met de wereld is het leren salstaan met het wondere van de natuur, het wonder 
van de schepping, verantwoordelijk leren omgaan met onze wereld. 

Vanuit deze dimensies komen leerlingen tot vragen over het mysterie van het leven. Op deze 
vragen kunnen wij als katholieke school ook niet alajd een antwoord geven. We willen onze 
leerlingen daarbij wel richang geven. 

Leerkrachten zullen in het opvoeden de nadruk leggen op het verantwoordelijk samenleven met 
anderen. Leerkrachten trachten vanuit hun christelijke inspiraae op school de waarden en normen 
die ze zelf mee gekregen hebben verder voor te leven aan hun leerlingen. 
Belangrijke waarden zijn: 

● Respect voor de eigenheid van elke mens 

● Verantwoordelijkheid voor het eigen handelen 

● Menswaardigheid 

● Solidariteit 

● Vreugde om het leven en de Schepping 

● Dankbaarheid 

● Verwondering 

● Respect en zorg voor de natuur 

● Vertrouwen in het leven 

● Vergeving schenken en ontvangen 

● Hoop op de toekomst 

● Zorgzame nabijheid en troost 

Uit deze waarden groeit het begrip naastenliefde.  

Als school willen wij ook een dialoogschool zijn. Een school waar we open staan voor andere 
levensvisies, andere levenshoudingen maar ook andere geloofsovertuigingen. Uiteraard blijk onze 
katholieke geloofsidenateit de basis om met respect naar deze andere overtuigingen wordt 
gekeken. 
Op deze manier willen we onze katholieke idenateit verder verrijken. 

Werken vanuit het eigen christelijke opvoedingsproject betekent ook dat een school keuzes maakt 
die daar trouw aan zijn. 
Deze keuzes bekijken we met onze school vanuit drie perspecaeven: 

● Vanuit de klas- en schoolwerking 
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● Vanuit het schoolteam 

● Vanuit het contact met de plaatselijke geloofsgemeenschappen 
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6.5.2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 

Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 

 
Bij het werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod gaat onze aandacht naar drie 
elementen: 

● De harmonische ontwikkeling van de hele persoon: het hoofd, het hart en de handen. 

● De horizontale en veracale samenhang van inhouden. 

● De integraae van het geleerde in de persoon van de leerling. 
Dit werken we gedurende het schooljaar uit in thema’s en onderwijsarrangementen. Bv. school 
doorbrekend werken rond techniek. Voor beweging wordt dit uitgewerkt in De Kersxabriek, 
knuffelturnen, yoga, sporten met papa’s, ... 

6.5.2.1. De harmonische ontwikkeling van de hele persoon: 

Als school stellen we voorop: ELK KIND IS UNIEK. Zijn (sport) talenten en beperkingen zijn ons 
uitgangspunt. We richten ons op een harmonische ontplooiing van de hele persoon. Dat betekent 
dat we investeren in de ontwikkeling van verschillende competenaes die kinderen nodig hebben 
om efficiënt en goed te kunnen funcaoneren in de hen omringende wereld. Deze competenaes 
vinden we terug in de ontwikkelingsvelden van het ZILL (zin in leren, zin in leven) leerplan. Elk kind 
wordt via het kindvolgsysteem opgevolgd. Van hieruit begeleiden we hen in hun behoeken, hun 
noden, hun kunnen, maar ook hun grenzen. 

Het hoofd: 
In het kleuter en lager onderwijs richten we onze lesacaviteiten op het ontdekken en verkennen 
van de wereld. Naast taalontwikkeling en het ontwikkelen van het wiskundig denken ligt de 
klemtoon ook op de ontwikkeling van de oriëntaae van de wereld, de mediakundige ontwikkeling, 
de muzische ontwikkeling en de motorische  en zintuiglijke ontwikkeling. 
We passen verschillende werk- en groeperingvormen toe: contractwerk, hoekenwerk, werken in 
niveaugroepen, groepswerk, mini-klasjes, 3-sporenbeleid en co-teaching. De graadklassen in de 
kleuterafdelingen biedt de samenwerking tussen jongere en oudere kleuters, tussen zwakkere en 
sterkere kleuters kansen om elkaars kennen en kunnen te versterken. Naast het rijke aanbod van 
concreet materiaal en educaaeve spelen zijn al onze klassen uitgerust met computers en/of 
digiborden. Sinds vorig schooljaar hebben ook de chromebooks hun intrede in ons 
onderwijsaanbod gedaan. De computers, chromebooks en digiborden zijn hulpmiddelen om onze 
onderwijsdoelstellingen te bereiken. Een educaaef plaxorm biedt mogelijkheden om kinderen 

Basisschool  Sint-Rita 2019-2020  
Ons Eigen Opvoedingsproject

17



individueel te begeleiden, om zelfstandig te leren en hun moavaae te verhogen. Ze bieden tevens 
mogelijkheden naar het opzoeken van informaae en het verwerken van opdrachten. Via 
aangeleerde technieken dagen we onze kinderen uit om zelf presentaaes voor de klas te brengen. 
Hierdoor trainen zij ook hun competenaes en skills die ze in de toekomst kunnen inzefen op de 
werkvloer. 
Als school besteden we veel aandacht aan het zelfstandig leren. Dit is een grondhouding om later 
goed te kunnen studeren. Onder een goede werkhouding verstaan we verantwoordelijk zijn, 
leergierig zijn, taakgerichtheid maar ook leren volhouden als het eens wat moeilijker is. 

Het hart: 
Als school hebben we een aantal doelen geselecteerd die wij belangrijk vinden.  

● Ik durf en kan voor mezelf opkomen. 

● Ik heb respect voor mezelf, anderen en materialen. 

● Ik voel me veilig binnen de groep. 

● Ik kan een taak aanvafen, volhouden en afwerken. 

● Ik kan gevoelens bij anderen herkennen.  

● Ik kan me verontschuldigen. 

● Ik blijf anderen nieuwe kansen geven. 

● Ik kan me openstellen voor anderen. 

● … 
Deze competenaes willen we breed evalueren en bundelen in een woordrapport / groeirapport. 
Een rapport waarbij we de persoonsgebonden ontwikkeling van elk kind gedurende de ganse 
schoolloopbaan in kaart willen brengen en eventueel bijsturen. Op vier momenten in het 
schooljaar laten we onze oudste kinderen zichzelf evalueren.  

De handen: 
Naast de cogniaeve en de sociale vaardigheden willen we onze kinderen ook de nodige 
vaardigheden, tools aanreiken om hun mannetje in onze maatschappij te kunnen staan, om hun 
ontwikkeling te ondersteunen. 
In onze basisschool staan zelfredzaamheid, fijne en grove motoriek centraal. Dit aanbod komt 
naast onze lessen bewegingsopvoeding aan bod in sportsnack, knuffelturnen, yogalessen en 
sportdagen. 

Onder zelfredzaamheid verstaan we: 

● veters binden 

● jas aan- en uifrekken 

● omkleden bij het zwemmen 

● de schooltas dragen 

● handen wassen en afdrogen 

● neus snuiten 

● toiletbezoek 

● boekentas openen en sluiten, hanteren van eigen materialen, ...  
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● leren omgaan met contractwerk 

● huiswerk leren plannen, zelfstandig werken 

● hulp vragen en geven 

Onder fijne motoriek verstaan we: 

● leren knippen 

● plakken 

● boetseren 

● prikken 

● schilderen 

● schrijven (schrijfdans) 

● kleuren 

● scheuren 

De grove motoriek komt vooral aan bod in de turnles: 

● klimmen 

● klauteren 

● balvaardigheid 

● evenwicht 

● fietsvaardigheden m.b.v. stappenplannen 

● hiernaast zijn volgende materialen ook in de peuterklas en op de speelplaats aanwezig: 
klimrek, glijbaan, loopfietsjes, .. 

● zwemmen 

Onze school profileert zich als een sporaeve school. Door een gevarieerd aanbod ajdens de lessen 
bewegingsopvoeding leggen we klemtoon op de lichamelijke ontwikkeling. Dit gebeurt niet enkel 
in de turnles maar ook in de zwemlessen en o.a. de naschoolse acaviteiten van MOEV en 
sportsnack. Ook de scholenveldloop, Monumentenrun, Kronkelidoe, Rollebolle, schaatsen, ... 
Naast het sporaeve willen we onze kinderen ook in contact brengen met een breed gamma aan 
culturele acaviteiten. Beschouwen en creëren komen in diverse leeruitstappen en lesacaviteiten 
aan bod. 
Enkele voorbeelden: 

● extra muros acaviteiten zoals natuurklassen, sportklassen en zeeklassen 

● acaviteiten tussen 3de kleuterklas en eerste leerjaar 

● jaarlijks of tweejaarlijkse terugkerende onderwijsarrangementen doorheen de hele school 
met klas overschrijdende acaviteiten: gezondheid, techniek, mei plasac vrij, … 

● acaviteiten in het kader van godsdiensage feesten: welzijnszorg (Advent), Broederlijk Delen 
(Vasten), … 

● muzische project dagen / weken met afsluiters 

● carnaval op school 

● klas- of school overschrijdende sportdagen 

● schoolreizen 

● thema uitstappen bv. De Mindere 
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● theatervoorstellingen 

● voorleesweek met boekenbeurs 

● grootouderfeest 

● proclamaaes 

● schoolfeesten 
Elk kind is uniek. In dit unieke kind willen we ook het posiaeve blijven benadrukken. Dit leidt tot 
een groter zelfvertrouwen, een groter gevoel van eigenwaarde en een posiaef zelyeeld. 
Bouwstenen om te groeien tot een evenwichag persoon die veerkrachag, zelfstandig, kriasch en 
open minded in het leven kan staan. 
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6.5.3. Werken aan een sBmulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didacBsche 
aanpak 

Werken aan een samulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende 
didacasche aanpak 

 

6.5.3.1. Een posiBef en veilig leerklimaat. 

Een posiaef leerklimaat in een krachage leeromgeving is een absolute voorwaarde om tot goed 
leren te komen. Hierbij respecteren we het ontwikkelingstempo van de leerlingen en hebben oog 
voor hun talenten en beperkingen. Dit met respect voor de uniciteit van iedereen. Zodat de 
leerling de verbondenheid met zichzelf, de andere en de groep ervaart. Ongeacht zijn alomst, 
aanleg of geslacht. Hiervoor moeten wij als leerkrachten werken aan een warm raaoneel school- 
en klasklimaat dat bijdraagt tot welbevinden en betrokkenheid van alle leerlingen. Als richang 
hebben we in overleg met het ganse team een aantal persoonsgebonden doelen gekozen. Wie 
willen we zijn als Sint-Rita school, welke waarden willen we aan onze leerlingen meegeven? We 
groeien doorheen de leerjaren naar de volgende waarden toe: 

● Relaaonele vaardigheden: 

● Ik kan hulp bieden, hulp vragen en aanvaarden. 

● Ik durf en kan voor mezelf opkomen op een respectvolle manier. 

● Ik kan mijn beurt afwachten en luisteren naar anderen. 

● Waardegevoel en normbesef: 

● Ik hou me aan regels en afspraken. 

● Ik blijf anderen nieuwe kansen geven. 

● Ik heb respect voor mezelf, anderen en materialen. 

● Idenateit: 

● Ik durf te zijn wie ik ben. 

● Ik kan mijn mening op een respectvolle manier uiten. 

● Ik kan me openstellen voor anderen. 

● Zelfregulerend vermogen: 

● Ik kan een planning maken in de ajd en probeer me hieraan te houden. 

● Ik kan een taak zelfstandig aanvafen, volhouden en afwerken. 

● Ik kan nauwkeurig werken. 
Wij maken hierbij onze leerlingen afent dat fouten maken eigen is aan leren, dat dit een proces is 
van vallen en opstaan. Het vertrouwen in de ontwikkelingskracht van elke leerling staat voorop. 
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6.5.3.2. Werkelijkheidsnabij onderwijs gericht op betekenisvol leren. 

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een zelfredzaam en gelukkig leven binnen én buiten de 
school. Door de werkelijkheid op te zoeken buiten de klas en via allerlei media de klas binnen te 
brengen, kunnen leerkrachten onderwijscontexten creëren die aanzefen tot exploraae en 
belevend leren. 
(Hierbij ons Excel document toevoegen waarin we per leekijd oplijsten wat we allemaal doen aan 
extra muros acaviteiten: culturele uitstappen, sportuitstappen, leeruitstappen, schoolreis, 
leerwandelingen, …) 

6.5.3.3. Uitgaan van een gezonde leerambiBe. 

We geloven in de groeimogelijkheden van elk kind.We gaan de zone van de naaste ontwikkeling 
samuleren door steeds een stapje verder te gaan. Hiernaast geloven we ook in het principe dat de 
leerling eigenaar is van zijn leven. Naarmate ze ouder worden, willen we ze dan ook aanmoedigen 
om samen met de leerkracht hun leerpad te bepalen. Maar deze leerambiae moet haalbaar zijn. 
Ze moet realisasch afgestemd zijn op de individuele aanleg van het kind. Daarom volgen we elke 
leerling nauwgezet op in ons KVS: kindvolgsysteem. Dit bespreken we regelmaag in MDO’s met de 
zorgcoördinator, directeur of indien nodig met CLB en externe partners. Ouders worden via 
oudergesprekken op de hoogte gehouden en betrokken bij de groei van hun kind.  

6.5.3.4. Rijke ondersteuning en interacBe. 

Leren is een interacaef en communicaaef gebeuren dat gebaat is bij een sterke interacae tussen 
teamleden en leerlingen onderling, en tussen leerlingen en experten van buitenaf. Dit proberen we 
zo gevarieerd mogelijk aan te bieden in: 

● Klas doorbrekend te werken. 

● Aanbieden van groepswerk, partnerwerk. 

● Werken in drie sporenbeleid. 

● Uitwerken van een project met de ganse school. 

● … 
Wij gaan als leerkracht de kwaliteit van dat samenwerken versterken door de leerlingen daarin van 
nabij te volgen en te begeleiden. 
Opvoeden is een groeiproces zo schrijk Peter Adriaenssens. Het gebeurt alajd met een duidelijk 
leiderschap van de leerkracht, in een posiaeve klassfeer, waar de aandacht vooral gaat naar de 
kennis van kinderen eerder dan naar hun tekorten. 

6.5.3.5. Benu\en van ‘leer-kracht’ van leerlingen en leerkrachten. 

Het is belangrijk dat we als leerkrachten levenslang willen investeren in de ontwikkeling van onze 
eigen pedagogische kennis en experase. Deze kunnen we opladen ajdens bijscholingen en 
pedagogische studiedagen. Onze competenaes kunnen we extra bundelen door te werken in 
werkgroepen. Deze kennis delen we vervolgens met onze collega’s ajdens 
personeelsvergaderingen of overlegmomenten. 
Ook stellen we een voorleefgedrag naar onze leerlingen toe omdat we geloven dat we ze op deze 
manier inspireren. 
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6.5.3.6. Een begeleidende leerkrachtensBjl. 

We geloven als team dat de ‘leer-kracht’ van onze leerlingen gesamuleerd wordt door ze 
onderzoeksvaardig te maken. Hierdoor ontwikkelen ze zelf leerstrategieën. Wij als leerkracht 
stellen ons op als mentoren die samen met hen op zoek gaan naar hun mogelijkheden en talenten. 
Hierbij kozen we als team ons mofo ELK KIND IS UNIEK. In deze uniciteit willen we onze leerlingen 
zichzelf leren herkennen, hun samuleren en faciliteren zich verder te ontwikkelen. 

6.5.3.7. EffecBviteit van het leren. 

Als school willen we graag een biotoop creëren waarin leerlingen graag vertoeven, waarin ze zich 
geborgen en veilig voelen. Daarom komen zeker volgende thema’s aan bod: 

● Samen bespreken van klas/schoolreglementen (kinderraad). 

● Werken aan een ‘goed-gevoel-school’ met o.a. complimenten dag, goeie morgen, rode - 
neuzenproject, ... 

● Met inspraak van leerlingen de speelplaats aantrekkelijker maken. 

● … 
Een samulerend opvoedingsklimaat en krachage leeromgeving komt ontegensprekelijk de 
effecaviteit van het leren ten goede. 
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6.5.4. Werken aan ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg 

Werken aan ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg 

 
In onze school gebruiken we de slogan “elk kind is uniek”. Dit is voor ons een leidraad in het 
opvangen van een breed publiek. Elk kind krijgt bij ons een kans. Dit is ook terug te vinden in ons 
zorgbeleid. We bieden onze leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en zich harmonisch 
te ontplooien. Daarom moeten we ons ook afstemmen op wat onze leerlingen nodig hebben. Dit 
doen we in de eerste plaats door een krachage leeromgeving te creëren. Als school sappelen we 
een beleid uit waarbij we acaes ondernemen om alle leerlingen kansen te geven. Een beleid dat 
inspeelt op de specifieke onderwijsbehoeken van alle leerlingen. 
In het begeleiden en ondersteunen van leerlingen staan we niet alleen. We organiseren collegiale 
consultaaes (SLD overleg en het zorgplaxorm binnen onze scholengemeenschap), overleg met 
elkaar, met externen, met leerling en ouders. Zo groeit onze experase en deze van het team. 

6.5.4.1. Omgaan met verschillen tussen kinderen. 

Binnen onze slogan “elk kind is uniek” vinden we kwaliteitsvol onderwijs een must. Dit komt tot 
stand binnen een krachage leeromgeving. Onze leerkrachten werken aan een veilig en posiaef 
leerklimaat. Het unieke profiel van elke leerling vormt het uitgangspunt voor het onderricht. We 
gaan bij onze leerlingen versterken wat goed gaat en werken aan dingen die minder lopen. 
Hiervoor gaan we onze klas en leerlingen screenen. Met deze gegevens gaan we doelgericht aan 
het werk. We maken zorggroepjes, gaan onze zorguren gericht inzefen. Dit evalueren we 
regelmaag op zorg -overlegmomenten en houden we voor elke leerling individueel bij in hun 
kindvolgsysteem. Dit gaan we communiceren met de ouders op oudergesprekken of een gesprek 
op uitnodiging. 

6.5.4.2. Het creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen. 

De kansen van onze kinderen hangen nauw samen met de socio-culturele en economische 
kenmerken van het gezin. Het is belangrijk dat wij als team de mogelijke impact van de 
contextkenmerken van de leerlingen op hun leren en ontwikkelen inschafen. Ons team sappelt 
een gelijke kansenbeleid uit om al onze leerlingen gericht te ondersteunen en een brug te slaan 
met het thuismilieu. Hiervoor lopen een aantal projecten: 

• De samenwerking met brede school: het wekelijks babbelklasje voor onze minder 
taalvaardige en anderstalige kleuters. De acaviteiten en uitstapjes gericht naar ouders 
samen met hun kleuter. 
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• Ons sociaal vangnet op school: Het toepassen van sociaal tarief voor uitstappen, 
maalajden, aankopen van essenaële materialen, kledij,  …. voor onze kwetsbare 
gezinnen.  

• Samenwerking met OCMW : septembertoelage, aanmelden van bezorgdheden. 
• Aanbod van vakanaebreaks van Kabokkio, al dan niet aan een sociaal tarief.  

Als schoolteam focussen we ons niet alleen op een individuele leerling, maar richten met onze 
acaes ons ook tot specifieke doelgroepen. In onze huidige maatschappij ervaren we een enorme 
diversiteit, hiervoor willen we ons als team open stellen. Tweemaandelijks zifen we samen met 
onze ouderraad die een weerspiegeling is van ons publiek. Door deze betrokkenheid en interacae 
kunnen we ons als school afstemmen. 
Als schoolteam bezifen we niet alajd voldoende experase, daarom is samenwerken met externe 
partners een noodzaak. CLB is een belangrijke partner die mee trajecten begeleid van onze 
zorgkinderen. Bij een bepaalde groep van kinderen krijgen we hulp van het ONW 
(ondersteuningsnetwerk). Maar er wordt ook regelmaag aan tafel gezeten met het COS (centrum 
voor ontwikkelingsstoornissen), het CAR (centrum ambulante revalidaae), medische ondersteuning 
voor onze diabetespaaëntjes,  thuisbegeleiders, stop 4-7, de opvoedingswinkel, … Kortom we 
investeren in een warm schoolklimaat waardoor ouders voelen dat ze met hun vragen of 
problemen steeds bij iemand terecht kunnen. Daarom is er ook een permanente aanwezigheid van 
ofwel direcae,  beleidsondersteuner of onze zorgcoördinatoren. 

6.5.4.3. Aanpak afstemmen op de specifieke onderwijsbehoe<en van kinderen. 

Onze leerkrachten houden rekening met individuele verschillen tussen leerlingen. Ons schoolteam 
beschouwt deze diversiteit als een meerwaarde voor het leerproces. Om tegemoet te komen aan 
de individuele onderwijsbehoeken van de leerlingen, kiezen leerkrachten voor differenaaae. 
Hiervoor passen we een 3 sporenbeleid toe in de lagere school. Het ‘samen – leren – 
differenaëren’ sluit aan bij de specifieke noden en mogelijkheden van onze kinderen. Voor deze 
manier van werken krijgen onze leerkrachten van de kleuterafdeling opleiding en begeleiding. 
Binnen het gemeenschappelijk curriculum wordt dan flexibel met doelen, inhouden, instrucae, 
tempo, werkvormen, groeperingsvormen en evaluaae omgesprongen.   
Zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs via een krachage leeromgeving is werken aan brede basiszorg. 
Hiernaast kijken we naar de specifieke onderwijsbehoeken van onze leerling en passen dit toe in 
de verschillende fasen van ons zorgconanuüm. Dit in samenspraak met de zorgcoördinator, het 
zorgteam, CLB. Binnen fase 0 en 1 gaan we differenaëren, remediëren, dispenseren, doelen 
toevoegen of zorgen voor een individueel handelingsplan. We voorzien redelijke aanpassingen die 
ervoor zorgen dat de onderwijsomgeving aangepast wordt aan de specifieke onderwijs- en 
opvoedingsbehoeken van de leerling zodat hij kan deelnemen aan onderwijs op school. We waken 
over de draagkracht van de school en de leerkracht. Het team weegt af welke redelijke 
aanpassingen haalbaar zijn. Als schoolteam beschikken we niet alajd over voldoende experase. 
Binnen fase 2 van het zorgconanuüm zullen we hulp inroepen van externe partners zoals de 
pedagogische begeleidingsdienst of specifieke voorzieningen uit welzijns- en gezondheidssector. 
Als het zorgaanbod van de school en externe ondersteuning geen antwoord bieden op de 
onderwijsbehoeken van de leerling, dan kan de overstap naar een school op maat een zinvol 
alternaaef zijn. Hier zifen we in fase 3. 
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In ons zorgbeleid investeren we in samenwerking en overleg met verschillende partners: ouders, 
CLB, CAR, COS, DAB, stop 4-7, de opvoedingswinkel, OCMW, ‘t Spant, Defacto, Asster, KPC (Genk), 
DAGG, Praxis P, huiswerkbegeleiding De Voorzorg, Logopedisten, kinesisten. Hiernaast maken we 
als team zeker ajd voor de vragen en verwachangen van de betrokken leerling. 
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6.5.5. Wij werken aan de school als gemeenschap en als organisaBe 

Wij werken aan de school als gemeenschap en als organisaae 

 

6.5.5.1. De school als pedagogische gemeenschap. 

Vanuit ons kerndoel ‘elk kind is uniek’ worden er verschillende acaes opgezet. We streven ernaar 
om een liefdevolle, professionele gemeenschap te vormen, waar leden elkaar aanvaarden, 
aanmoedigen en bevesagen, en waar men gelook in ieders mogelijkheid en groeikracht. Als 
pedagogische gemeenschap laten we ons inspireren vanuit een Christelijke tradiae. 

6.5.5.2. Een goed georganiseerde gemeenschap. 

• De school laat zich voor de eigen werking inspireren door een duidelijke visie op haar 
opdracht. Er is bij de teamleden een sterke doelgerichtheid. 

Onze visie op onderwijs is terug te vinden in ons opvoedingsproject. Tijdens overlegmomenten, 
personeelsvergaderingen en studiedagen laten we ons leiden door dit document. Van hieruit 
handelen we en zefen onze gezamenlijke weg uit. Ook leerlingen, schoolbestuur en ouders 
worden betrokken. Zo voelt ieder zich mee verantwoordelijk en kunnen we ons samen engageren. 
Dit vereist een voortdurende open dialoog. 

• De school streek naar een hoge betrokkenheid van haar verschillende geledingen en 
naar een sterk leiderschap. 

6.5.5.3. Het schoolbestuur. 

Een afvaardiging van het schoolbestuur is aanwezig op de schoolraad. Daarnaast zijn zij degene die 
ons adviseren of ons aanspreekpunt zijn. Belangrijke beslissingen worden door of in overleg met 
het schoolbestuur genomen.  
De schoolleiding. 
Directeur Luc Kempeneers is het schoolhoofd voor alle vesagingsplaatsen. Daarnaast is Chris 
Houwaer beleidsondersteuner, zorgcoördinator en hoofdverantwoordelijke van de 
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kleuterafdelingen.  Samen mandateren we het schoolbestuur in de dagelijkse leiding van de 
school. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid en een sterke bezieling leiden we het team.  

6.5.5.4. Het schoolteam. 

Afdeling De brug telt 2 juffen, een deelajdse kinderverzorgster, een opvang juf. 
Afdeling Kabouterland telt 8 juffen, een deelajdse kinderverzorgster, twee opvang juffen. Een 
volajdse kleuterleidster geek bewegingsopvoeding in beide kleuterafdelingen. 
De lagere school telt 21 volajdse leerkrachten, een volajdse zorgcoördinator. Een volajdse en 
deelajdse turnleerkracht staan in voor de lessen bewegingsopvoeding. 
Van onze personeelsleden wordt een professioneel engagement en persoonlijk engagement 
gevraagd. 

6.5.5.5. De leerlingen. 

Ook onze leerlingen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. In de lagere school 
worden ze afgevaardigd in de kinderraad. 

●  De school bepaalt zorgvuldig de verantwoordelijkheden van de personeelsleden. 
Alle medewerkers worden aangemoedigd om vanuit een persoonlijke moavaae hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en zich te engageren. 

6.5.5.6. Op het niveau van het schoolbestuur en de schoolleiding. 

Bij de werving van het personeel wordt ons schooleigen opvoedingsproject duidelijk 
gecommuniceerd. Er wordt vervolgens een duidelijk engagement gevraagd om in overleg met alle 
betrokkenen gestalte te geven aan de schoolvisie. De taken worden vastgelegd in een 
funcaeomschrijving. 

6.5.5.7. Op het niveau van de leerkrachten. 

Leerkrachten nemen hun persoonlijke idenateit mee naar de klas en hun leerlingen. Op school 
maken ze ook gebruik van hun professionele idenateit, hun leerkracht-zijn. Er wordt van hen 
verwacht dat ze bekwaam zijn en dat ze zich verder willen professionaliseren om leerlingen te 
helpen groeien in elk domein, ook in het levensbeschouwelijke. 

• Op school kan en wil men samenwerken. 
In ons schoolteam zorgen deskundigheid, vaardigheid en veelzijdigheid aan talenten  voor een 
breed draagvlak om ons schooleigen opvoedingsproject te kunnen realiseren. 

6.5.5.8. Samenwerking met de ouders. 

Leerkrachten en ouders bespreken samen hoe ze gezamenlijk het leren van kinderen kunnen 
ondersteunen en het welbevinden, de leerkansen en leerresultaten kunnen samuleren en 
maximaliseren. Hiervoor stellen we ons als school, als leerkracht aanspreekbaar op. 

6.5.5.9. Samenwerking met de plaatselijke (geloofs)gemeenschap. 

We kunnen als katholieke school niet voorbijgaan aan de context van de mulaculturele 
samenleving. We stellen ons gastvrij open voor alle kinderen, met respectvolle inachtneming van 
hun levensbeschouwing. 
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6.5.5.10.Samenwerking met andere onderwijsondersteuners. 

Als schoolteam doen we vaak beroep op externen. Dit omdat de noden soms breder liggen dan 
onze eigen experase en omkadering. 

● VCLB ( vrij centrum voor leerlingenbegeleiding) 

● CAR ( centrum ambulante revalidaae)  

● Kinesisten, logopedisten, … 

● Ondersteuningsnetwerk 

● Stop 4-7 

● OCMW 

● Thuisbegeleidingsdiensten 

● Pedagogische begeleidingsdienst 

● De school is in staat om met haar omgeving te communiceren en heek een hoog responsief 
vermogen. 

Ons eigen opvoedingsproject wordt constant getoetst aan de maatschappelijke ontwikkeling en 
nieuwe opva~ngen. 

● De school heek de capaciteit om over haar werking te reflecteren en om haar werking bij 
te sturen en haar aanbod te verrijken. 
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