Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek

KINDERBERGNIEUWS
Extra nummer: Zorg

ZORG OP ONZE SCHOOL
Wees niet bang
je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelbewust
of aarzelend op de tast
houd je aan de regels
volg je eigen zinnen
laat die hand maar los
of houd er juist één vast.
(Freek de Jonge)
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ONS ZORGPROJECT
Vanuit ons pedagogisch project bouwen wij aan een zorgbeleid waarbij we oog hebben voor de totale ontwikkeling van elk kind. Elk kind is uniek en verdient maximale ontplooiingskansen.
We proberen daarbij de sterke punten van elk kind te ontdekken en te benutten in zijn/
haar leerproces. Daarbij staan overleg, samenwerking en zorgzaam omgaan met het
kind, de ouders, de klasleerkracht en het zorgteam centraal.

Uit onze zorgvisie…
1.

Zorg voor het kind
We omringen onze kinderen met een brede zorg. We willen, binnen de
grenzen van onze eigen draagkracht, onderwijs realiseren dat maximaal
aangepast is aan de noden van elk kind.

2.

Zorg voor de ouders
Openheid in communicatie en transparantie in de acties van de school
staan centraal. We willen praten met ouders om samen tot oplossingen te
komen.

3.

Zorg voor de leerkracht
Leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind. Zij worden vanuit de school ondersteund om zich voortdurend verder te ontwikkelen, daarbij staat ‘zichzelf goed voelen’ centraal, zodat er ruimte vrij is
voor de zorg voor anderen.

4.

Het zorgteam
De klasleerkracht, de zorgbegeleider, de CLB-medewerker en de directeur
vormen het zorgteam.
maat van elk kind.

In overleg wordt gezocht naar oplossingen op

Daarbij wordt getracht om haalbare en duidelijke

doelen te stellen, die regelmatig geëvalueerd worden. En die, indien nodig, worden bijgestuurd.
Ook nu streven we ernaar om onze kennis steeds te verruimen en op zoek
te gaan naar nieuwe initiatieven.
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ONZE ZORGBEGELEIDER
De zorgbegeleider coördineert de zorg op school. Daarnaast gaat zij ook in overleg met
leerkrachten om hun klaswerking zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de
klasgroep. Voor sommige kinderen is er een meer specifieke begeleiding nodig, die
vaak in overleg met de ouders wordt uitgestippeld.

Onze school koos daarom specifiek voor een psychologe/logopediste als zorgbegeleider, zodat vanuit verschillende invalshoeken naar problemen én talenten wordt gekeken.

In uitzonderlijke gevallen begeleidt ze ook kinderen of een groepje kinderen.
Voor meer info over zorg in het basisonderwijs, verwijzen we graag naar
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs.

Wanneer de zorgbegeleider aanspreken?
•

Je maakt je zorgen over de ontwikkeling van je kind.

•

Je kind wordt gepest

•

Je kind voelt zich niet goed in zijn vel of in de klas.

•

Je hebt het gevoel dat je kind zich verveelt op school

•

Je kind kan moeilijk stilzitten

•

Huiswerk maken loopt in het honderd

•

…

Ook wij zullen u aanspreken als wij bezorgd zijn over uw kind. Wij gaan dan samen rond
de tafel zitten, alles eens op een rijtje zetten en samen naar een oplossing zoeken.
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CONTACTGEGEVENS
Zorgbegeleider
Wie?
Katrien Wauters
Wanneer op school?
Op maandag en donderdag, woensdag om de 14 dagen
Hoe te bereiken?
•

Rechtstreeks aanspreekbaar op school

•

Via de directie

•

Via de klasleerkracht

•

Via mail katrien_wauters@vrijeschoolbierbeek.be

CLB
Wie?
Ann Buntinx
Wanneer op school?
Meestal op donderdag
Hoe te bereiken?
(016) 28 24 06
ann.buntinx@vclbleuven.be

Vrje School 'De Kinderberg' Bierbeek

Bergstraat 18
3360 Bierbeek
Telefoon: (016) 46 40 37
Fax: (016) 72 09 73
E-mail: directie@vrijeschoolbierbeek.be
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