
Door samen te werken aan differentiatie en welzijn

brengen we groei bij elk kind teweeg !

2022-2023 



1. Onze schoolvisie

2. Onze schoolvisie in de praktijk

3. Context en Input van onze leerlingen

4. Outputgegevens

5. Visie op zorg

6. Een brede basiszorg

7. Verhoogde zorg

8. Zorgwerking

9. Organisatie zorgstructuur

10. Verbindend samenwerken



HIGH FIVE
“We geven hem vaak: een high five voor verantwoordelijkheid

durven nemen. Dan zie je hen trots stralen.”

ACTIEF ontdekken
“Wat je zelf ontdekt, onthoud je voor de rest van je leven.

Een kind dat grenzen verlegt, groeit in zelfstandigheid.”

RESPECT
“Dankzij een houding van respect kunnen leerwinst en 

welbevinden pieken.”

THUIS VOELEN
“Door in te zetten op mentale gezondheid voelen kinderen zich goed 

in hun vel en geven we hen vleugels.”

EEN             VOOR ELK KIND                    



…

02
Zelfstandig-

heid

Speelbakken 
voor speeltijd

Leerlijn leren
leren

Leerlingenraad

Zelfredzaamheid 
bv. eigen jas 
aandoen

Mediawijsheid
(computional
thinking) al vanaf
kleuter

03
Respect

talentenbouwers

Werkgroep 
diversiteit

Afspraken en 
regels bv. 
vlaggen

Maandacties’s bv. 
ruim mee op

Week tegen
pesten

04
Mentale

gezondheid

Kleuteryoga 

Leerlijn sociale
vaardigheden

Werkgroep sfeer

Sociogrammen

Welbevinden-
enquête

Piekerdoojes in 
de klas

Gevoelskringen

01
Verantwoorde

-lijkheid

Leerlingenraad

Project: 
overgang naar 
het secundair

Acties bij 
overstap naar 
eerste leerjaar

Speelplaats-
werking

Uitdaging voor
sterke leerlingen



56,4 %

6,5%

54,7 %

68%

ZIJ-INSTROMERS
Van onze leerlingen zijn zij-instromer

LEERKRACHTEN
Van onze leerkrachten is jonger dan 44 
jaar.  We zijn een dynamisch team, met 
afwisseling tussen ervaring en een frisse 
wind.

THUISTAAL
Deze leerlingen spreken thuis GEEN 

Nederlands.  Er zijn 19 nationaliteiten op 
onze school.  Twintig procent van onze 
mama’s heeft geen diploma secundair 

Onderwijs. 

WOONPLAATS
Kinderen uit Hoeilaart die in GO! basisschool Het 

groene Dal school lopen.  



UITSTROOM  
98,2 % van onze leerlingen volgt een richting in de A-stroom

DOORSTROOM
99,2 % van onze leerlingen gaat over naar het volgende leerjaar.

KLEUTERPARTICIPATIE
88,7 % van onze kleuters komt regelmatig naar school

GEBRUIK SMARTSCHOOL
99 % van onze ouders heeft zijn weg gevonden naar smartschool



Onze school ligt in het hart van de Druivenstreek aan de rand van Brussel.  We verwelkomen 
onze kinderen en spelen graag in op hun diversiteit in taal en culturele achtergrond.  We willen 
immers een warme school zijn waar elk kind zichzelf kan zijn, zich goed voelt en alle kansen 
krijgt.  

Vanuit onze zorg willen we groei bij elk kind teweeg brengen door 
samen te werken aan differentiatie en welzijn. Onze acties zijn 
steeds weloverwogen, besproken en gepland vanuit het zorgcontinuüm. 

We werken PREVENTIEF aan ons breed basisaanbod voor alle leerlingen 
en CURATIEF voor leerlingen waarbij de basiszorg onvoldoende 
vooruitgang geeft.  

Onze visie is gebaseerd op de 4 begeleidingsdomeinen van 
leerlingenbegeleiding.

Content

Here

Content

Here
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Doelen
Differentiatie in niveaus 4-sporenbeleid, instructietafel, contractwerk en -dozen, uitdagende opdrachten, 

hulpmiddelen, concreet materiaal, … 
Verhogen woordenschat, leesniveau 

en leesplezier

Interactief voorlezen, kwartierlezen (LIST), hommellezen, Jeugdboekenweek, 

Voorleesweek, Gedichtenweek, Go40-ty, WOK, leescaravan, leeskast in opvang, 

zomerschool (samenwerking gemeente)
Interesse stimuleren Onderzoekend leren, themaplanning, schooldomein en omgeving, GWP en extra-

muros, moestuin, buiten- en doelessen, verschillende werkvormen, bewegend leren, 

leerlingenraad, STEM-lokaal, STEM-bibliotheek, ontdektafels/dozen, …
Lees- en schrijfstrategie ontwikkelen Leesmaatje, opdrachten analyseren, gebruik van fluo, schrijfmaatje, …
Spreek- en luisterstrategie 

ontwikkelen

Spreekmaatje, gespreksconventies, kringen, luistermaatje, …

Coherent aanbod bieden Verticale leerlijn in domeinen, afspraken schoolwoordenschat, kritische evalueren 

van methodes en toetsen

Begeleiding en opvolging
Growth mindset bij lln en lknr Kindcontacten (groeigesprekken, directe feedback, kringgesprekken, 

oudercontacten, info-avonden, rondetafels, …
Inzetten op sterk maken van de lkr Zorgleerkracht in de klas, overleg, 

Krullenbol, e-mindmaps, aanbod boeken leraarskamer, …
Zoeken en implementeren van 

hulpmiddelen en sticordi

Zorgleerkracht in de klas, overleg, ONW, studiedagen en opleidingen aangepast aan 

de noden, …
Taalbad AN_leerkracht, cahier GO, aangepast lokaal en materiaal, , GO4ty, …
Huiswerkbeleid en – begeleiding Studie, huiswerkbegeleiding bij kansarmen, brugfiguren, schoolafspraken rond duur 

en inhoud huiswerk, …
Professionalisering ped. Studiedagen, individuele navormingen, observeren bij elkaar, delen goede 

lespraktijken PV, overlegstructuur, …
Kwaliteitsbewaking OVSG, foutenanalyses, observaties, LVS, bevragingen, gesprekken,… 

Leef en leeromgeving
Mediawijsheid verhogen I-pads, chromebooks,  B-Bots, Smartschool voor lln, Bingel en ScoodlePlay, 

bijscholingen, cyberpesten (lessen politie + eigen aanbod), …
Prikkels verminderen Hoofdtelefoon, studdy-buddy, rustige hoekjes, rustige zones op speelplaats, time-out 

ruimte, yoga in de klas, …
Sterke (visuele) ondersteuning Digibord, woordposters, concreet materiaal, daglijnen, weerkalenders, …



…

Doelen
Talenten ontdekken en 

stimuleren

Talentenbouwers, werkvormen rond talenten, portfolio, 

kindcontacten, kring- en groeigesprekken, ...
Aanbod secundaire scholen 

verkennen

Hospiteren, workshops, werkvormen, projecten,...

Exploreren van beroepen, 

belangstellingsdomeinen en 

studierichtingen

I-Like, interessecaroussel, portfolio, projecten, revue, STEM-lokaal, 

thematisch werken in de kleuterklas aanbod beroepen, …

Begeleiding en opvolging
Specifieke noden van 

kinderen invullen

Klassenraad, aanbieden van uitdagende opdrachten, aanbieden van 

leerstof op niveau, STICORDI, ONW, MDO’s, ...
Inschrijvingsprocedure Ouders informeren en ondersteunen, digitale ondersteuning bij 

schoolkeuze
Sleutelmomenten Wenmoment instap, infoavonden, zachte overgang K3-L1, 

klasoverdracht, verwelkomen van zij-instromers,...

Leef en leeromgeving
Zachte klasovergang Wenmomenten, speelhoeken in L1, ...
Voorbereiden op het leven in 

het middelbaar

Vakleerkrachten, Smartschool, agenda en planning, Hospiteren, 

verkennen van de website, vergelijken van de sholen
Zichtbaar maken van de 

belangstellingsdomeinen 

doorheen de schoolloopbaan

themaweken, hoekenwerk, projecten, workshops, affiches, portfolio, 

gastsprekers, interviews, ...



…
Doelen
Inzicht in belang van gezonde 

voeding

Elke dag = fruitdag, waterbeleid, evenwichtig middagmaal 

Verkeerseducatie Leerlijn VSV, Helm op Fluo Top, thema’s in WO, voetgangers- en 

fietsweek, voetgangers- en fietsexamen, workshops politie, kind-

veilige zone rondom de school, opleiding tot gemachtigde opzichters, 

fluohesjes met schoollogo, ...
Inzicht in afvalbeperking Drinkbus, brooddoos, koek- en fruitdoos, sorteren in de klas, bezoek 

aan containerpark, thema’s WO, wekelijkse beurtrol afval oprapen
Belang van persoonlijke 

hygiëne

Tandenpoetsen, propere kleren, lichaamshygiëne, handen wassen, 

thema’s WO
Seksuele opvoeding Thema’s WO, kringgesprek, ... 
Belang van lichaamsbeweging 2 lesuren LO, turnzalen en sporthal, sportdagen, NSA, scholencross, 

bewegingstussendoortjes, balsporten op de speelplaats, zwemmen 

tot 4de leerjaar

Begeleiding en opvolging
Medisch onderzoek CLB
Luizen-preventie LOL-werking door ouderraad
Opvolging van hygiëne en 

voeding

Overleg, oudergesprekken, ...

Zindelijkheid Zindelijkheidstraining, zindelijkheidskoffers, tips naar ouders, 

..samenwerking met Huis van het Kind 

Leef en leeromgeving
Sensibiliseringsacties Dikke Truiendag, Pyjamadag voor Bednet, Helm Op Fluo Top
Leren buiten de klas Moestuinproject met ouderraad, spelen op graszones, groen 

schooldomein, sport en spel buiten, buitenlessen, ...



…

Doelen
Leren omgaan met conflicten Stappenplan conflicten, kringgesprekken, ...
Verhogen van welbevinden Leerlijn SOVA, piekerdoosjes, yoga en mindfulness, emo-plekken, 
Mentaal welzijn Talentenbouwers, evenwicht zoeken, inzicht in jezelf, emo-kring, 

gevoelenskring, ...
Samen school maken Leerlingenraad, klasgesprekken, speelplaatsbevraging, ...
Samen leven Kindcontacten, klasgesprekken maandtopic, samenspel stimuleren, 

GWP...

Begeleiding en opvolging
Groepsdynamiek Sociogram, overleg, gesprekken, werkvormen, kringesprekken ...
In kaart brengen van 

welbevinden

Welbevindenenquête onderwijsinspectie, klasgesprekken, 

observaties, meldingen, overleg,...
Warm klimaat Aandacht voor kansarmoede of verschillen, brugfiguren, 

verwelkoming AN’ers, basiseducatie, samenwerking met gemeente, ...

Leef en leeromgeving
Rustige zones In de klas, op de speelplaats, time-outzone, vluchtplek, ...
Acties om welbevinden in de 

kijker te zetten

Rode Neuzendag, Week tegen pesten, 

Plaats voor alle emoties Emo-plekken
Rijk aanbod speelplaats Groene zone, rustige zone, sportzone, speelbakken voor buiten en 

binnen, banken, fietsjes, speeltuigen, muziek, ...
Aanbod naschoolse activiteit NSA, activiteiten ouderraad, samenwerking gemeente



• Groeigesprekken met KT, SES, zoco

• Kindcontacten met KT 

• (advies)gesprekken tussen ouders en zoco/SES/KT

• (advies)gesprekken tussen CLB en zoco/SES/KT 

• Extra aanpak bij pesten

• Aanpak ongewettigde afwezigheden

• Ondersteuningsnetwerk

• Individuele huiswerkbegeleiding

• Sticordimaatregelen

• Aanpak voor anderstalige nieuwkomers

• Bijwerken kleuters ifv KOALA

• Handelingsplannen of groepsplannen (Plan van Aanpak)

• …



KLEUTER

SCHOOL

LAGERE

SCHOOL

• 12 klassen 

• 233 kleuters

• 50 SES-lestijden 

• 1 zoco + 1/2 SESlk

VERDELING

• 18 klassen 

• 399 leerlingen

• 78 zorguren 

• 3 zoco’s + 4 SESlkn

VERDELING

• Schrijfdans/Krullenbol

• Klasondersteuning taal, 

wiskunde,fijne motoriek, 

zelfredzaamheid, ….

• Leerkrachtenoverleg

• BOUW!

PREVENTIEVE aanpak

• Na beeldvorming (melding, 

zwakke KOBI/CITO/KOALA) 

en observatie 

=> Bespreking zorglln op 

leerlingenoverleg

Opmaken zorgplan met passende 

begeleiding en evaluatietermijn

CURATIEVE aanpak

• Klasondersteuning

• Coachen van de 

leerkracht

• Ondersteuning bij 

werkvormen

• Leerkrachtenoverleg

• Anderstalige 

nieuwkomers

PREVENTIEVE aanpak

• Na beeldvorming (FA, 

observatie, sociogram, , …)

• Bespreking zorglln op 

leerlingenoverleg

Opmaken zorgplan met passende 

begeleiding (= plan van aanpak) 

en evaluatietermijn

CURATIEVE aanpak

CLB
- Begeleiding

- Curatieve werking onvoldoende 

of vraagverheldering nodig



• KT zelfde leerjaar

• Wekelijks/tweewekelijks

(1lestijd samen vrij)

• Bespreking planning, leerstof, 

doelen, ..
Parallel-

overleg

Overgangs-

gesprek

Contents 

Overlegstructuur
Zorgleerkrachten

klasleerkrachten

• SES-lk/zoco + KT

• Na foutenanalyse

• Coachen van de KT

• Bespreking zorgaanpak

(plan van aanpak)

Leerjaar-

overleg

• KT + KT

• Einde schooljaar

• Bespreking zorglln

• Bespreking aanpak klas

• LPD + noden klas



• Zorgteam

• 2-wekelijks

• Inhoud afhankelijk van de 

noden

• Bespreking plan van aanpak
Zorg-

overleg

Eind-

klassenraad

Contents 

Overlegstructuur
zoco

• KT + zoco

• 2-maandelijks

• Coachen van SES

• Bespreking verhoogde

zorg

Leerlingen-

overleg (= 

minioverleg)

• KT + lkn + zoco + SES / 

directie

• Einde schooljaar

• Bespreking zorglln Overleg

met 

externen

• CLB, zoco, directie

• Wekelijks/maandelijks/ …

• Ouders, ONW, logo, kine, … 

afhankelijk van de zorgnoden

• Bespreking lln waarbij genomen 

acties onvoldoende zijn



• WG-leden

• tweewekelijk

• Actieplan opstellen en acties 

realiseren

• Verslagen op intradesk

Werkgroep-

vergaderingen

Directie

overleg

Contents 

Overlegstructuur
Beleid

• Directie+ 4 lkn + 

Beleidsondersteuner

• Tweewekelijks

• Bespreking schoolbeleid Kernteam

• Directie + zoco’s

• Tweewekelijks

• Bespreking 

zorgbeleidstaken



Overleg met externen:

• ONW

• Gemeente

• Brugfiguren

• Huis van het kind

• Logopedie

• Kinesist

• Psycholoog

• …

Andere

• Afsprakennota

• Overleg met schoolanker

• Overleg met maatschappelijk

werker

• Medisch onderzoek

• Kind- en oudergesprekken

CLB

• Zorggesprek

• Kindcontacten

• Vlucht- en emoplekken

• Kringgesprekken

• Leerlingenraad

• Enquêtes

Leerlingen

• Oudercontacten

• Smartschool

• Infomomenten

• Ronde tafels

• Ouderraad

• Schoolraad

• Werkgroep diversiteit

• Werkgroep moestuin

• Speelplaatswerkgroep

Ouders

• Overleg

• PV

• Ped. studiedagen

• Werkgroepen

• Beleid

• Enquêtes

Leerkrachten
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