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Welkom ! 

 

Welkom bij de KSD-Warandeschool. Een school waar we samen op weg gaan en 

waar we samen met de ouders één team vormen met één helder doel voor ogen: 

ervoor zorgen dat je kind de  juiste aandacht en begeleiding krijgt zodat het op 

zijn tempo stappen voorwaarts kan zetten. 

Hierbij vinden we het essentieel dat we onze leerlingen een veilige thuishaven 

bieden. Een plek waar ze zich gehoord en begrepen voelen zodat ze ongeremd de 

stap naar duurzaam leren kunnen zetten. 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel 

wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen 

deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede 

deel vind je het pedagogisch project van onze school en de 

engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je het 

eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school 

en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de 

leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, onderwijs aan huis, orde- en 

tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, 

revalidatie en privacy enz… 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met 

het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te 

passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve 

wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. 

Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden 

opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd. 

 

Wij hopen op een goede samenwerking ! 

De directie en het schoolteam 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel I 

Informatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Contact met de school 

 

Directeur  

Naam: Greet Thijs 

Telefoon: 013/33 45 84 (optie 1-6) 

e-mail: greet.thijs@ksdiest.be 

 

Secretariaat  

Naam: Melissa De Cooman 

Telefoon: 013/33 45 84 (optie 1-6) 

e-mail: warandeschool@ksdiest.be 

 

Schoolteam  

zie schoolwebsite + bundel begin schooljaar 

 

Schoolstructuur 

Naam: Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs  

  Type basisaanbod en type 9 

Adres: KSD Warandeschool, Rode Kruisstraat 13 – 3290 Diest 

Telefoon: 013/33 45 84 (optie 1-6) 

e-mail: warandeschool@ksdiest.be 

website: www.dekinderkosmos.be 

 

Scholengemeenschap  

Katholieke basisscholen Diest (KABADI): 

▪ KSD De Notelaar, Groeneweg 1, 3293 Kagevinne 

▪ KSD basisschool campus Voorzienigheid, Demerstraat 12, 3290 Diest 

▪ KSD basisschool campus Sint-Jan, Peetersstraat 14, 3290 Diest 

▪ KSD Warandeschool, Rode Kruisstraat 13, 3290 Diest 

▪ De Bremberg, Groenstraat 16, 3294 Molenstede 

▪ ’t Minnepoortje, Minnestraat 9, 3460 Assent 

Coördinerend directeur: Danny Van Gelder (kabadi@outlook.be) 
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Schoolbestuur 

Naam: VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee 

Adres: Naamsesteenweg 355, 3001 – Heverlee 

Voorzitter: Roger Haest (016/39 91 22) 

Bestuurder: Els Claes (016/39 91 23) 

 

Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting  

Dhr. Roger Haest – Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. 

Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 

noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

 

1.2 Organisatie van de school 

 

Hier vind je praktische informatie over onze school.  

Schooluren 

Er is bewaakt toezicht van 8u25 tot 16u05. Op woensdag tot 12u15. De 

leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de 

speelplaats te zijn.  

De lessen beginnen stipt om 8u55 en eindigen om 15u35. Op woensdag eindigen 

we om 11u50. 

Voor- en naschoolse opvang 

Buiten de school is er kinderopvang in ’ t Kliekske van 7u tot 19u, ook op 

woensdagnamiddag en tijdens de vakantie.  

Voor de inschrijving en de tarieven kan U terecht bij de stad Diest of de 

verantwoordelijke :  Mevr. B. Claeys - 013/32.69.31 – Peter Dorlandcentrum 10 

– 3290 Diest. 

Leerlingenvervoer 

Onze school organiseert leerlingenvervoer in samenwerking met De Bremberg en 

Het Klaverblad. Indien wij de dichtstbijzijnde school voor basisaanbod / type 9 

zijn, kunnen wij kosteloos busvervoer 

aanbieden. Je kan het busreglement  

opvragen via het schoolsecretariaat. Als je 

vragen hebt of een gesprek wil over het 

leerlingenvervoer kun je steeds contact 

opnemen met de directie.  



Verdere gegevens voor het leerlingenvervoer zie website : 

www.ond.vlaanderen.be/leerlingenvervoer. 

Verantwoordelijke: Melissa De Cooman 

Betalend toezicht 

Vergoeding per schooljaar : 30 euro.  

(september tot december 12 euro, januari tot juni 18 euro). 

Vakanties 

Zie kalender in bijlage. 

 

1.3 Samenwerking 

 

Met de ouders 

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van jullie kinderen.  Goede 

samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of 

voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of de 

klasleerkracht. We organiseren ook 3x per schooljaar een oudercontact (zie ook 

engagementsverklaring).  

 

Oudercomité  

Meer informatie vindt u op onze schoolwebsite 

(www.ksdwarande.be/ouders-over-onze-school-2).  

 

Voorzitter: Anneleen Clinckx 

Secretaris: Iris Denauw  

e-mail: ouderraad.war@ksdiest.be  

 

Samenwerking met externen  

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij 

problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring 

tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of 

onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de 

hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB 

versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep 

leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep 

doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenvervoer
http://www.ksdwarande.be/ouders-over-onze-school-2


 

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Diest-Tessenderlo. 

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te 

begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding 

van leerlingen situeert zich op vier domeinen: 

● het leren en studeren; 

● de onderwijsloopbaan; 

● de preventieve gezondheidszorg; 

● het psychisch en sociaal functioneren. 

 

Relatie tussen CLB en school 

 

De school en het CLB maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking en 

leggen die vast. Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de 

schoolraad. 

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van 

de leerling, de ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om een 

leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. 

Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee 

instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan 

inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 

jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig 

te beslissen of hij/zij wil instemmen met de CLB-begeleiding. 

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde 

problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de 

school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast 

biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of 

een groep leerlingen. 

Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is 

en de school deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. 

Leerlingen of de ouders van een niet-bekwame leerling dienen hun toestemming te 

geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. De school en het 



CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening 

met de geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Bij verontrusting over de leefsituatie of over kindermishandeling zijn school en 

CLB verplicht om hulpinitiatief te nemen. 

 

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

 

Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB 

werkt gratis en discreet. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een leerling.  

Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen: 

▪ De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet 

ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan de door de 

Vlaamse regering aangeduide instantie; 

▪ De uitvoering van een systematisch contact en/of preventieve 

gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.  

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren 

van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen 

een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het 

verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker 

van hetzelfde CLB, een medewerker van een ander CLB of een andere medewerker 

buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste 

geval betaal je als ouder wel zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen 

binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact hiervan een 

verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. 

 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het 

ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. 

Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de 

school en het CLB. 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in 

een school die door een ander CLB wordt bediend. 

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, 

behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die 

leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. 

 

Het multidisciplinair dossier  
1

1
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het 

basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. 



Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een 

leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Het multidisciplinair dossier 

van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het 

CLB aanwezig zijn. Welke gegevens dit zijn, waarom en op welke rechtsgrond het 

CLB deze bewaart, wat er met die gegevens gebeurt, en welke rechten je hebt ivm 

deze gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier 

is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij verandering van school 

in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling 

te informeren over het doorgeven van het dossier. 

Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te 

staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het 

CLB-dossier de leerling volgt. Ouders of de bekwame leerling kunnen hier verzet 

tegen aantekenen. Er wordt een wachttijd van 10 werkdagen gerespecteerd na het 

informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien 

van die wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen verzet aangetekend worden 

tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen 

verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: 

identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van 

leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische 

contacten. 

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht 

over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de 

gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 

Alle informatie over hoe het CLB omgaat met de persoonsgegevens in het 

multidisciplinair dossier vind je bij het CLB. Als je daarover vragen hebt, kan je 

contact opnemen met het CLB. 

 

Het CLB werkt voor de scholen basis- en buitengewoon onderwijs in een 

multidisciplinair team.  

 



 

 

● Medewerkers van verschillende disciplines werken samen om aan alle 

leerlingen de beste begeleiding te kunnen geven.  

● De medewerkers die schoolnabij werken ondersteunen de scholen in hun 

zorgbeleid. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften gaan ze 

samen met de school op zoek naar redelijke aanpassingen. Dit gebeurt 

steeds in samenspraak met leerling en ouders. De school brengt de ouders 

op de hoogte van de bevindingen van het overleg. Indien de aanpassingen 

op school onvoldoende zijn om tegemoet te komen aan de noden van de 

leerling, kunnen de ouders terecht bij het leerlingnabije team. 

● De medewerkers die leerlingnabij werken zijn beschikbaar voor de vragen 

van leerling en ouders. Een eerste stap is steeds de afweging of een 

individueel traject nodig is. Het team staat in voor vraagverheldering, 

zorgt mee voor de begeleidingen, de vragen naar diagnostiek, 

verslaggeving en attestering. De aanbevelingen voor de school worden 

steeds in samenspraak met ouders door het schoolnabije team aan het 

zorgteam op school doorgegeven. 

● Het medisch team is verantwoordelijk voor de medische onderzoeken, de 

vaccinaties en de opvolging van de besmettelijke ziekten. Maar daarnaast 

zijn artsen en verpleegkundigen ook ingeschakeld in de werking van het 

leerlingnabije team. Zo kunnen gezondheidsgegevens die een invloed 

hebben op het schools functioneren, meegenomen worden in het overleg. 

● Wekelijks op maandagnamiddag is er overleg binnen en tussen de teams. 

 



De leden van het team die schoolondersteunend werken zijn: 

- Saartje Vannerum, psychopedagogisch werker  

 

De leden van het team die leerlingnabij werken 

- Liesbeth Verheyden, maatschappelijk werkster 

- Annelies Asselman, psychopedagogisch consulent 

- Elien Van Den Berghe, psychopedagogisch werkster  

- Hilde Haesen, sociaal verpleegkundige 

- Alexandra Seghers, arts 

- An Nolmans, arts    

 

Meer info over onze werking vind je op onze website: www.clbdiesttess.be 

 

Hoe kan je het CLB-team bereiken? 

Leerlingen en ouders kunnen contact opnemen met het CLB, ofwel via de school 

ofwel rechtstreeks op het CLB. Het is handig vooraf een afspraak te maken. 

 

Telefonisch:  op nummer 013 / 31 27 29 

Via mail: infobasis@clbdiesttess.be 

De directies van het CLB zijn Raf Biesmans en Lut Schuermans. 

 

Ons adres: 

Vrij CLB Diest-Tessenderlo,  

Mariëndaalstraat 35, 3290 Diest 

De hoofdzetel te Diest is geopend: 

● op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur behalve 

op maandagnamiddag ( gereserveerd voor teamoverleg) 

● op donderdagavond tot 19.00 uur behalve tijdens de schoolvakanties. 

Het centrum is gesloten: 

● van 15 juli tot 15 augustus, 

● tijdens de kerstvakantie van 25 december tot 1 januari, 

● tijdens de paasvakantie. 
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Nuttige adressen  

 

Lokaal overlegplatform  

V. Schodts 0496/417657 

 

Klachtencommissie katholiek onderwijs Vlaanderen :  

Guimardstraat 1 – 1040 Brussel  - 02/507 06 01  

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Commissie inzake leerlingenrechten :  

Vlaamse Overheid – Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat van de commissie inzake leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (basissonderwijs) 

Koning Albert II laan 15 –1210 Brussel 

02/553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

Commissie zorgvuldig bestuur : 

Vlaamse Overheid – Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Frederik Stevens 

Koning Albert II laan 15 – 1210 Brussel 

02/553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deel II 

Pedagogisch project 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Opdrachtverklaring 

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de 

katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van 

welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke 

dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoedingen 

vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke 

dialoogschool houdt voor iedereen een engagement is. Daarom mogen ouders 

van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen 

school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en 

leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders 

die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de 

wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project 

van de katholieke dialoogschool.  

“Ik verzeker jullie: alles wat gij voor één van mijn geringste broeders            

gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan”. 

Mt 25,40 

 

De historische kern van onze organisatie bestaat uit scholen die opgericht           

werden door de zusters Annuntiaten van Heverlee.  

 

Drie inspiratiebronnen liggen aan de basis van hun onderwijswerk en religieus           

leven: de apostolische uitstraling van pastoor De Clerck, de pedagogische visie           

van priester Temmerman en de mariale spiritualiteit van Johanna van Frankrijk.           

Pastoor De Clerck begon in 1787 met enkele gelovige jonge vrouwen een            

armenschool voor meisjes in Veltem. Een eeuw later zette priester Temmerman           

zusters Annuntiaten in bij de stichting van een school in Leuven – Heverlee. Het              

Heilig-Hartinstituut wilde de kansen van meisjes uit de lagere middenklasse          

verhogen via een beter afgestemd en betaalbaar onderwijs- en vormingsaanbod.          

De Annuntiaten van Heverlee stelden zich zo ten dienste van de samenleving            

geïnspireerd door de dienstbare houding van Maria in het evangelie. Nieuwe           

scholen werden gesticht: lagere scholen in de Brabantse periferie, secundaire          

scholen in Limburg en het Brusselse, een expansieproces dat door het Schoolpact            

en de democratisering van het onderwijs werd aangewakkerd. De         

opvoedingsstijl van de Annuntiaten in dit scholennetwerk putte elementen uit die           

rijke onderwijstraditie. Zij werd in 1994 geëxpliciteerd in een opvoedingsproject          

en samengevat in het motto “Het gezag van het hart doet wonderen”.  

 

Gedurende de laatste tien jaar hebben meerdere scholen van andere          

congregaties en van het aartsbisdom zich bij onze groep aangesloten. Deze           

schaalvergroting schept mogelijkheden om efficiënt in te spelen op nieuwe          

uitdagingen in een snel evoluerend onderwijslandschap.  

 

Ook deze scholen brengen een rijke geschiedenis mee van engagement voor           

jongeren. Elke school heeft zo een eigen verhaal te vertellen. Wat ons bindt in al               



deze verhalen is ons geloof in onderwijs en opvoeding als weg tot emancipatie             

van de mens en tot humanisering van de wereld.  

Ook vandaag verwacht de samenleving veel van onze scholen. Wat mag ze            

verwachten? Welke opdracht zien wij voor onszelf?  

 

Door het aanbieden van kwaliteitsonderwijs…  

 

Onze kerntaak heet nog steeds “onderwijzen” en we noemen onszelf van           

oudsher “leerkracht”. Geleidelijk aan ontstonden nieuwe namen voor nieuwe         

aspecten van deze kerntaak. Zo zijn we naast lesgever ook gids in het             

leerproces van leerlingen. We zijn vakdeskundige en ook coach van een groep            

jongeren.  

 

 

Dit ruime takenpakket vraagt blijvende investering in vakbekwaamheid,        

ontwikkeling van kennis en vaardigheden, permanente vernieuwing van het         

didactisch handelen en flexibiliteit in het omgaan met diverse groepen.          

Permanente professionalisering van alle medewerkers is dus een blijvend         

aandachtspunt. 

We willen immers dat elk kind en elke jongere uitgedaagd wordt om met de              

eigen talenten aan de slag te gaan, kansen krijgt om te groeien in zijn              

persoonlijk levensproject en te zoeken naar zijn specifieke bijdrage aan de           

samenleving.  

De klastitularis heeft in dit proces een bijzondere opdracht als          

verantwoordelijke voor de klasgroep. 

 

… in een schoolcultuur die het goede bevestigt …  

 

Dit alles in groep beleven schept tal van mogelijkheden. Eigen talenten           

ontdekken en ontwikkelen lukt enkel in de ontmoeting met de andere en in de              

waardering van de verschillen.  

Zoals de samenleving is ook de school een kruispunt van diverse culturen en             

tradities. 

In dialoog willen we elkaar beter leren kennen en vertrouwen opbouwen tussen            

alle partners in en rond de school. Zo ontdekken we de rijkdom van andere              

tradities en verdiepen we de eigen identiteit. Dat geeft iedereen kansen om te             

groeien in samenleven en in het onderscheiden van wat al dan niet van belang is               

in de eigen opgebouwde overtuigingen.  

Om dit waar te maken willen we een lerende organisatie zijn.  

We geloven dat ook ons eigen leerproces gebaat is met een cultuur die het goede               

bevestigt en het expliciet waardeert. Daarom is het sanctie-arm karakter van           

onze scholen gefundeerd op een gemeenschappelijke overtuiging: het gezag van          

het hart doet wonderen. 

 

 

… groeien we in verbondenheid.  



 

Vanuit onze traditie worden we opgevorderd om elkaar meer te bieden dan een             

zakelijk partnerschap. We willen een empathische organisatie zijn die zorg          

draagt voor al haar mensen, en vanuit een groot hart de inspanningen daartoe             

niet beperkt tot wat regelgeving ons voorschrijft. We geloven trouwens dat we            

zelf pas ten volle mens kunnen worden door het overstijgen van wat van buitenaf              

wordt opgelegd.  

 

In onze scholen scheppen we ruimte om met elkaar de dialoog over zingeving             

aan te gaan. De boodschap van Jezus Christus is daarbij onze eerste            

inspiratiebron. Deze dialoog willen we voeren met respect voor de persoonlijke           

zoektocht van mensen en met waardering voor de inbreng van andere tradities. 

Op deze wijze willen we groeien in verbondenheid met elkaar, met de natuur en              

met wat ons als mensen overstijgt.  

 

Wij zijn een loyale partner binnen het katholiek onderwijs en onderschrijven           

zijn opdrachtverklaring. 

 

Op onze school voor buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) streven wij naar een 

volwaardige, menselijke en christelijke opvoeding van de kinderen. Onze 

inspiratiebron is Jezus Christus en onze patroonheilige Jan Berchmans. Jan 

Berchmans is de patroonheilige van de schoolgaande jeugd en wilde de gewone 

dingen van elke dag op een buitengewone manier doen. 

 

2.2 Doelgroep en opbouw 

 

Wij zetten onze deuren open voor alle kinderen, ongeacht hun huidskleur, taal, 

geloofsovertuiging of sociale achtergrond. Wij geloven in de 

ontwikkelingsmogelijkheden en groeikansen van elke leerling. 

 

Via een aanbod op maat wil het ganse schoolteam (directie, orthopedagoog, 

leerkrachten, logopedisten, kinesitherapeuten, secretaresse) je kind in zichzelf 

laten geloven. Samen met de ouders, CLB en andere betrokken partijen, 

stippelen wij voor elke leerling een persoonlijk traject uit. Onze belangrijkste 

betrachting is dat kinderen in onze school gelukkig zijn en dat ze elk op hun 

eigen manier hun weg vinden in de maatschappij. 

          Speelleerklas  

Is je kind na de kleuterschool nog niet schoolrijp? In onze school hebben we een 

speelleerklas waar we aan de hand van voorbereidende oefeningen je kind 

spelenderwijs voorbereiden om te leren lezen en rekenen. 



           Basisaanbod 

Heeft je kind een leerprobleem ? Stel je vast dat de algemene ontwikkeling van 

je kind moeizamer verloopt dan bij andere kinderen ? Dan kan je met een 

verslag van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) in onze school 

terecht. 

 

Type 9 

Wat doen we voor kinderen met autisme ? Deze kinderen vangen we op in onze 

structuurklassen of in onze geïntegreerde werking. We hanteren het principe van 

autismevriendelijk onderwijs en bieden deze kinderen onderwijs op maat van hun 

specifieke noden aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


