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Visie kwaliteitsvol onderwijs basisschool KIDS

Onderwijs op maat
Elke leerling is uniek en verdient een aanpak op maat. Vertrekkende
vanuit het welbevinden van het kind beogen wij een maximale
ontplooiing binnen een stimulerende en positieve omgeving. Dit met extra
aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden.
Alle ontwikkelingsdomeinen (cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch,
…) komen aan bod, zowel op gebied van kennis, vaardigheden als attitudes.
Hierbij vertrekken wij vanuit de decretale ontwikkelingsdoelen en
eindtermen, die wij individueel vertalen naar een aangepast leertraject met
als finaliteit deze doelstellingen zo veel als mogelijk te bereiken.
Wij richten ons niet alleen op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de
leerlingen, maar proberen tevens de aanwezige talenten te versterken en
op zoek te gaan naar groeimogelijkheden. Succeservaring vinden wij
noodzakelijk.
Via ervaringsgericht en functioneel betekenisvol leren streven wij
naar integratie, participatie en inclusie in de maatschappij. Wij bereiden
de leerling voor om zelfstandig, verantwoordelijk en zelfredzaam te
functioneren. Hierbij ontwikkelt de leerling een positief en realistisch
zelfbeeld.
Wij streven naar een optimale aanpassing van de infrastructuur en
onderwijsleermiddelen afgestemd op de behoeften van de leerlingen.

Werken vanuit deskundigheid
Een gemotiveerd en geëngageerd team zorgt voor onderwijs op maat.
Wij hanteren een multidisciplinaire aanpak waarbij in overleg het
handelen op elkaar wordt afgestemd.
De teamwerking wordt gedragen door een sterk beleidsvoerend
vermogen waarbij er gestreefd wordt naar duidelijkheid, transparantie,
uniformiteit
en
continuïteit.
Wij vinden het belangrijk om de schoolwerking kritisch te evalueren en bij
te sturen.
Wij staan open voor innovatie en vinden continue bijscholing en vorming
essentieel waardoor onze kennis en expertise up-to-date blijft.
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Om tegemoet te komen aan de complexe en vaak brede
ondersteuningsnoden van de leerling en zijn context wordt de expertise
benut van ieder teamlid (klastitularis, logo, kiné, halte, PPT, …). Als eigen
kennis
en
ervaring
ontoereikend
is,
dan
hebben
wij
een
inspanningsverplichting om via netwerking (CLB, MFC, RTH, K-dienst, …)
hier op een zo goed mogelijk antwoord te zoeken.

Betrekken van de brede context
Ouders en andere betrokkenen uit de context zijn ervaringsdeskundigen
en bevoorrechte partner. In samenspraak met hen werken wij samen met
partners binnen het KIDS of externe diensten om het onderwijs en de
opvoeding
van
de
leerlingen
te
bevorderen.
Onze waarden
Waarden als respect, hartelijkheid, oprechtheid, beleefdheid,
verantwoordelijkheid en empathie vinden wij zeer belangrijk. Wij
vertrekken vanuit een christelijke levensvisie met respect voor
verschillende overtuigingen en wij waarderen diversiteit. Wij respecteren
ieders privacy.
Samenwerken in dialoog met een open geest en in vertrouwen vinden wij
cruciaal. Een eerlijke en respectvolle communicatie in een aangename
sfeer biedt hiertoe de beste garantie. Als schoolteam hanteren wij een
positief opvoedingsklimaat.
Samenvattend onderschrijven wij de slogan van vzw KIDS nl. “hartelijke
professionaliteit”.

