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Schooleigen pluralistisch opvoedingsproject
•
•
•
•
•
•
•
•

onderwijs is een onvervreemdbaar mensenrecht.
de ziekenhuisschool is er voor iedereen ( geen lid van een zuil)
op school samenleven met anderen wiens mogelijkheden meer of minder zijn.
respect voor andere levensbeschouwingen, waarbij ook de algemene vakken op een neutrale manier
onderwezen worden.
verbondenheid voelen met de andere kinderen van de ziekenhuisschool
respect voor een eigen identiteit, kunnen en kennen van elk kind
de kinderen verwerven een waardekader van verdraagzaamheid, solidariteit, openheid en kritische geest.
kinderen worden m.a.w. opgevoed tot zelfstandig denkende mensen,

Hoe doen we dat?
-
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gemaakte afspraken door iedereen uitvoeren;
aandacht voor pesterijen;
respect voor elkaar;
respect voor kinderen en ouders;
kinderen respect voor elkaar leren opbrengen;
meeleven met de gelukkige en minder gelukkige momenten uit het leven ;
milieu- en natuurzorg;
waardebeleving;
verdraagzaamheid en ruimdenkendheid;
sociaalvoelend zijn.

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk
aanbod
•
•
•
•
•
•

de uniekheid van elk kind staat voorop en zijn harmonische ontwikkeling beoogt zijn hele persoonlijkheid.
er is een logische samenhang in het onderwijsaanbod die rekening houdt met mogelijkheden en beperkingen.
de kinderen op niveau introduceren in de wereld van taal en communicatie, van het muzische, van de cijfers
en feiten, van de techniek, van het samenleven, van heden en het verleden van de wereld en van de zingeving.
we streven naar het bereiken van de ontwikkelingsdoelen of /en eindtermen met het oog op een realistische
toekomst
allerlei hulpmiddelen meegeven die hen ondersteunen en helpen bij hun verdere ontwikkeling en ontplooiing.
de kinderen de dingen leren die ze kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. (=leren dat zin heeft en zin geeft)

Hoe doen we dat?
-

intellectuele vaardigheden ontwikkelen;
de sociale vorming stimuleren
psychomotorische vaardigheden;
solidariteit;
verantwoordelijkheidszin;
de samenhang met en tussen de verschillende leergebieden
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-
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de leergebiedoverkoepelende doelen (leren leren, zelfstandig werken, zich documenteren,
stappenplannen gebruiken…)
integreren van hulpmiddelen in het onderwijs ( sta-apparaten , communicatiecomputers(=tellus)
aangepaste software..)
de horizontale en verticale samenhang waar mogelijk

Doeltreffende aanpak in een stimulerend
opvoedingsklimaat
•
•
•
•
•

•
•

aanbod en het leerproces zoveel mogelijk afstemmen op de ontwikkeling van ieder kind
leren ontplooien tot sociaalvaardige en zelfstandige mensen. Leren is een sociaal gebeuren.
de groeikansen van kinderen die ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden
hebben begeleiden
wij vinden het belangrijk dat de kinderen respect voor elkaar en voor de leermiddelen en infrastructuur
bijgebracht wordt.
orde, discipline, zin voor netheid en hygiëne, beleefdheid, deftige en verzorgde taal zijn hulpmiddelen en
attitudes die zeker helpen bij een mogelijke latere integratie in het gewoon onderwijs of andere vorm
van begeleiding.
de leerkrachten gaan op een eerlijke en uitnodigende wijze om met de kinderen zodat er een persoonlijke,
hartelijke sfeer ontstaat waarin wederzijds vertrouwen heerst.
Wij hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. (nadruk leggen op wat ze kunnen
en kennen en zeker niet op wat de kinderen niet kunnen en kennen)

Hoe doen we dat?

- aandacht voor pesterijen en kindermishandeling;
- gemaakte afspraken door iedereen uitvoeren;
- respect voor elkaar;
- respect voor dienstpersoneel;
- een leerschool zijn
- Niet alleen het product is belangrijk maar ook het hele leerproces
		 • Actief : met de hele persoon erbij betrokken
		 • Cumul : vertrekkend vanuit de leefwereld
		 • Interactief : tussen leerkracht en leerlingen, maar ook leerlingen onderling
• Affectief geladen : emotionele betrokkenheid heeft grote invloed op het leren.
- De leerkracht blijft een coach waar kinderen altijd op kunnen terugvallen
		 • goed lesgeven is voor ons een prioriteit;
- leerstof aanbieden volgens de hedendaagse didactische inzichten;
- we laten ons leiden door de leerplannen van het VVKBaO, en werken daardoor ook aan de ontwikkelingsdoelen
en de eindtermen, die in de leerplannen opgenomen zijn;
		 • we gebruiken degelijke en geactualiseerde handboeken;
		 • als ondersteuning maken we gebruik van degelijke en moderne didactische hulpmiddelen en methodes
			(Kurzweil, conductieve pedagogie…)
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Ontplooiing van elk kind met brede zorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de ziekenhuisschool is er voor alle kinderen.
elk kind staat centraal
ieder kind is anders, uniek
elke zorgvraag is voor ons bijzonder.
we willen op zoek gaan naar de mogelijkheden van elk kind
we beogen zowel een verstandelijk als een socio-emotionele ontwikkeling.
door observatie, diagnose en remediëring stemmen wij ons onderwijs zoveel mogelijk af op de noden van
ieder kind.
voor kinderen met bijzondere zorgvragen werkt de school samen met externen zoals ouders, CLB en
het ziekenhuis met gespecialiseerde therapeuten.
naast het kind moet er ook aandacht, begrip en steun zijn voor de ouders die dikwijls met veel vragen zitten.

Hoe doen we dat?
-
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We differentiëren binnen de klas zodat ieder kind optimale groeikansen krijgt( individueel gericht werken
binnen een klasgroep)
We besteden ruime aandacht aan de multiculturele samenleving: elk mens is immers anders;
Elk kind krijgt de specifieke zorg die het nodig heeft om zich maximaal te ontplooien
We betrekken alle partners, zowel interne als externe, in de zorg voor de ontplooiing van het kind (teamgenoten,
ouders, CLB, collega’s, directie, R&T begeleider, occasionele partners…….

School ,als gemeenschap, als organisatie binnen
het ziekenhuis
•

wij erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen: ouders , CLB, ziekenhuis
(teamgenoten)
• wij werken geïntegreerd ( met teamleden : logo, ergo, kiné, psycho, nursing)
• wij respecteren ieders verantwoordelijkheid en nemen onze eigen pedagogische verantwoordelijkheid
• wij zorgen voor een goede organisatie.
• onze school wordt gedragen door het hele leerkrachtenteam.
• wij werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering.
Een SLA regelt de gemeenschappelijke inbreng van het onderwijs (werkkledij, handhygiëne, valpreventie…….)
• wij delen onze zorg voor kwaliteitsonderwijs met:
		 - de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven wij naar
			 een optimale communicatie en betrokkenheid van ouders met de school. (Wat voor ons “normaal” is kan
			 voor hen nog heel moeilijk liggen. Zorg voor het kind is ook zorg voor de ouders.)
		 - het schoolbestuur als eindverantwoordelijke voor het organiseren van ons onderwijs.
		 - externe begeleiders zoals het ziekenhuis die ons ondersteunen, vormen en helpen bij onze
			professionalisering.
		 - het ziekenhuis waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.
• wij houden er rekening mee dat er soms beperkingen zijn aan het werken in een ziekenhuisschool.
(vb. goedkeuring uitstap door dokter) en dat zij werken met “patiënten” en wij met “leerlingen”.
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Hoe doen we dat?
-

goede relaties binnen het multidisciplinair team onderhouden;
streven naar een overlegcultuur.
de school ondersteunt in de mate van het mogelijke en volgens het eigen opvoedingsproject de initiatieven
die het ziekenhuis eventueel opzet.
Het multidisciplinair team betrekken bij schoolse initiatieven.
ons eigen professionalisme durven tonen en deze van de andere teamleden respecteren.
professionele communicatie met alle externe en interne partners
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