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INLEIDING: CYCLISCH PROCES VAN HANDELINGSPLANNING 

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs doorlopen een ‘eigen’ curriculum, aangepast aan 
hun specifieke mogelijkheden en noden. Om ons opvoedings- en onderwijsaanbod goed af te 
stemmen op de specifieke noden van onze leerlingen gebruiken wij de methodiek van 
handelingsplanning. Het cyclisch proces van handelingsplanning verloopt in 5 steeds 
terugkerende fasen (zie ook schema p. 8).  

Fase 1: Beginsituatie 

Fase 2: Doelenfase 

Fase 3: Voorbereidingsfase 

Fase 4: Uitvoeringsfase 

Fase 5: Evaluatiefase 

De neerslag en dus het resultaat van dit cyclisch proces is het handelingsplan. 

We kiezen ervoor om het cyclisch proces van handelingsplanning op 3 niveaus toe te passen: 

- op niveau van de school: het schoolwerkplan (SWP) met als basis ons pedagogisch 
project.  
 

- op niveau van de groep: het groepswerkplan (GWP) waarin beschreven staat hoe 
gewerkt wordt binnen de pedagogische eenheid (PE). 
 

- op niveau van de individuele leerlingen: het individueel handelingsplan (IHP), waarin 
voor elke leerling afzonderlijk beschreven staat hoe er gewerkt is, nu gewerkt wordt 
en in de toekomst gewerkt zal worden.   

 

1.1. Beginsituatie 

Het bepalen van de beginsituatie heeft als doel het verzamelen van alle relevante gegevens 
van de leerling/de groep om te komen tot een uitgebreide beeldvorming.  Hierbij baseren we 
ons voor alle nieuwe leerlingen enerzijds op het inschrijvingsgesprek met bijhorende 
documenten (inschrijvingsformulier, inschrijvingsverslag, inlichtingenfiche), doorverwijzings-
verslagen, observatie- en testgegevens, evaluaties van het vorige schooljaar…  Dit resulteert 
in een document ‘beeldvorming’ in het digitaal leerlingvolgsysteem.  Observaties in de klas 
vormen hierbij een belangrijke meerwaarde. 

Anderzijds worden de nieuwe leerlingen ook bij het begin van het schooljaar geobserveerd 
en getest door de paramedici.  De ‘beeldvorming’, observaties en testen door leerkrachten 
en paramedici worden op de eerste klassenraad  van het schooljaar besproken (zie 
Individueel handelingsplan in het digitaal leerlingvolgsysteem).   

Voor de andere leerlingen vormen de verslagen van de vorige klassenraad steeds de basis 
van de beginsituatie voor de periode die daarop volgt. Deze beginsituatie ligt echter nooit 
vast. Ze kan wijzigen door interne en externe factoren die de leerlingen beïnvloeden (vb. 
emotionele problemen bij een leerling door een moeilijk thuissituatie, nieuwe leerlingen in de 
groep waardoor een nieuw evenwicht moet gezocht worden…).  
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Het bepalen van de beeldvorming helpt ons om zicht te krijgen op de specifieke noden van 
de leerling/de groep.  Aan de hand hiervan kunnen we specifieke zorgvragen formuleren en 
prioriteiten vastleggen waaraan we zullen werken.   

 

1.2. Doelenfase 

Vertrekkende vanuit onze schoolvisie en de zorgvraag van de leerling/de groep selecteren 

we vervolgens ontwikkelingsdoelen (OD), met het oog op een harmonische persoonlijkheids-

ontwikkeling en maatschappelijk integratie. Dit is de centrale onderwijsdoelstelling van het 

buitengewoon onderwijs. 

Aan de hand van deze doelenselectie hebben we per leergebied groeilijnen opgesteld die het 

onderwijsproces binnen onze school structureren.  We houden hierbij rekening met zowel de 

verticale samenhang binnen de school (tussen de verschillende niveaus) als met de 

horizontale samenhang (tussen de verschillende leergebieden). Deze groeilijnen worden 

flexibel toegepast; ze houden rekening met de beginsituatie van de leerling/de groep en 

groeien met hen mee. Bij het uitwerken van deze groeilijnen en het selecteren van de doelen 

houden we rekening met de zinvolheid en de betekenis ervan voor de toekomst van onze 

leerlingen.   

De groeilijnen met bijhorende visieteksten en planningsdocumenten zijn terug te vinden in 

de rode mappen ‘Curriculum type 1’ en ‘Curriculum type 8’.  

 

1.3. Voorbereidingsfase: het bepalen van de strategie 
 
De groeilijn vormt slechts één aspect van het leerproces. Hoe ermee gewerkt wordt om 
leerlingen groeikansen te geven, vinden we minstens zo belangrijk.  Daarom wordt in de 
voorbereidingsfase de strategie bepaald om aan deze doelen te werken. We maken een plan 
waarin staat: 

- wat we willen bereiken,  
- hoe we daaraan zullen werken,  
- op welke termijn we dat proberen te realiseren,  
- hoe we dit gaan organiseren,  
- hoe we dit gaan evalueren.  

Dit is terug te vinden in de planningsdocumenten GWP, IHP en de agenda van de 
leerkrachten. Samenwerking, overleg en tussentijdse evaluaties zijn hierbij zeer belangrijk.   

 
Bij het uitwerken van een strategie moet men keuzes maken op vlak van methodieken, 
werkvormen, materiaal, tijdstip, evaluatiemethode…. Om toch een zeker eenheid te bewaren 
binnen onze schoolwerking, werden een aantal afspraken gemaakt op verschillende 
domeinen van het pedagogisch-didactisch handelen: 
 
 

 We vertrekken vanuit de algemene visie van functioneel werken om onze doelen 
te formuleren en verder uit te werken.  
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 We gaan na welke methodiek ons het meest geschikt lijkt om onze vooropgestelde 
doelen te realiseren. De belangrijkste methodieken die we in onze school 
hanteren, zijn: functioneel werken, coöperatief leren en meervoudige intelligentie. 
Deze kunnen onderling gecombineerd worden.     
 

1. FUNCTIONEEL WERKEN 
Om onze vooropgestelde doelen te bereiken, gebruiken we de visie en 
methodiek van functioneel werken.  Dit betekent o.a. dat we bij het 
voorbereiden en uitwerken van onze lessen en activiteiten rekening houden 
met de verschillende criteria van de ‘Kijkwijzer Ontwikkelingsgericht werken’ 
(zie fase III, 5.1. Functioneel werken). 
 

2. COÖPERATIEF LEREN 
In onze lessen en activiteiten wordt de methodiek van coöperatief leren 
regelmatig toegepast (zie fase III, 5.2. Coöperatief leren). We gaan 
specifieke werkvormen gebruiken om leerlingen toe te laten hun eigen 
leerproces in handen te nemen, ondersteund door anderen. Hierbij maken 
we gebruik van een syllabus waarin we onze eigen werkvormen met 
voorbeelden en tips hebben uitgeschreven. Ook deze methodiek kan een 
invulling betekenen van functioneel werken. 
 

3. MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE 
Wij laten ons inspireren door de theorie van meervoudige intelligentie (zie 
fase III, 5.3. Meervoudige intelligentie.). We willen in onze school 
vertrekken vanuit de sterktes, de talenten van de leerlingen. Zo starten we 
elke klassenraad met het benoemen van de sterke kanten van de leerling. 
Bij het uitwerken van de zorgvraag proberen we daar zoveel mogelijk 
rekening mee te houden. Dit is nog maar en eerste aanzet.  In de toekomst 
willen we ons als team eventueel meer verdiepen in de theorie van 
meervoudige intelligentie.  

 

 We zorgen voor een positief klas- en schoolklimaat waar leerlingen zich thuis 
kunnen voelen en uitgenodigd worden tot leren (zie fase III, 1. Een positief klas- en 
schoolklimaat). 
 

 We zorgen voor een krachtige leef- en leeromgeving die leerlingen uitdaagt tot 
actief, creatief en probleemoplossend handelen. De klasinrichting moet zo zijn dat ze 
de betrokkenheid van de leerlingen bevordert en mogelijkheid schept tot zelfsturing 
(zie fase III, 2. Een krachtige leef-en leeromgeving). 
 

 We zorgen voor een duidelijk herkenbare kwalitatieve interactiestijl. Hierbij laten 
we ons inspireren door de theorie van Feuerstein betreffende het ‘Mediërend leren’ 
(zie fase III, 3. Begeleidingsstijl). 
 

 We zoeken aangepast didactisch materiaal om te kunnen differentiëren binnen 
de klas en daarbuiten. We werken ook zelf aangepast materiaal uit en zorgen dat dit 
voor iedereen beschikbaar is (zie fase III, 4. Didactisch materiaal).  
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1.4. Uitvoeringsfase:  

In de uitvoeringsfase wordt werk gemaakt van de realisatie van het handelingsplan, waarbij 
rekening wordt gehouden met de doelenfase en de beginsituatie. Wanneer blijkt dat de 
afgesproken aanpak en/of uitvoering niet het gewenste effect heeft, is bijsturing nodig.  Het 
kan voldoende zijn dat de strategie wordt aangepast. Maar het is ook mogelijk dat de 
beginsituatie opnieuw geformuleerd moet worden of dat andere doelen geselecteerd moeten 
worden.   

 

1.5. Evaluatiefase 

In de voorbereidingsfase werd reeds nagedacht over wat en hoe er geëvalueerd zal worden.  
In de evaluatiefase tenslotte evalueren we op 2 niveaus: 

Enerzijds vindt een evaluatie plaats van de handelingsplanning tijdens het doorlopen van het 
proces. Dit bestaat uit een permanent bewaken van het proces dat plaats grijpt terwijl de 
verschillende fasen doorlopen worden d.m.v. tussentijdse evaluatiemomenten. In de 
eindfase houdt dit in dat men kritisch gaat terugkijken naar tussentijdse resultaten en het 
eindproduct.    

Anderzijds evalueren we de leerlingenvorderingen bij het beëindigen van het proces. Dit 
gebeurt aan de hand van testing, observaties, evaluatie van groeilijnen…  Hierbij hebben we 
zowel oog voor het product (of het resultaat) van onze leerlingen als het proces dat zij 
doormaakten. 

Zelfevaluatie en zelfreflectie vinden wij belangrijk, zowel bij de leerlingen als bij de 
leerkrachten zelf. (zie fase IV, 3. Reflectiedocumenten en kijkwijzers) 

Deze evaluatie op verschillende niveaus zorgt ervoor dat bijsturing van het handelingsproces 
mogelijk is. Bovendien leidt ze de start in van een nieuwe cyclus van het proces van 
handelingsplanning. Een neerslag vindt men terug in o.a. documenten GWP, evaluatie van 
groeilijn, document IHP, rapporten …).   
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I. BEGINSITUATIE 

DEEL A: SCHOOLVISIE 

 

1. DE 5 ANKERPUNTEN VAN ONS OPVOEDINGSPROJECT 
 
Het opvoedingsproject van onze school is gebaseerd op het leven en werk van Monseigneur 
Victor Scheppers.  Vanuit zijn evangelische bewogenheid en de maatschappelijke realiteit 
waar hij als jonge priester getuige van was, koos Victor Scheppers uitdrukkelijk voor de 
opvoeding van de zwakste jongeren. Tot op de dag van vandaag blijft hij ons hiertoe 
inspireren. Zijn basisinspiratie werd uitgewerkt in 5 ankerpunten (zie Brochure 
‘Opvoedingsprojecten van de Scheppersscholen in de Vlaamse provincie’).  In deze tekst 
maken wij een vertaling van deze ankerpunten naar onze eigen schoolvisie. De 5 
ankerpunten zijn: 
 
1. Vanuit onze evangelische inspiratie hanteren we een hoopvol mensbeeld 
2. We streven een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na 
3. Voor élk kind bieden we kansen 
4. We handelen vanuit een attentvolle betrokkenheid 
5. Onze verbondenheid biedt een wederzijdse houvast 
 
 
 

1.1. Vanuit onze evangelische inspiratie hanteren we een 
hoopvol mensbeeld. 

 
Victor Scheppers heeft steeds beklemtoond dat élke jongere de moeite waard is.  Als 
Katholieke School voor Buitengewoon Onderwijs gaat onze bijzondere aandacht uit naar 
kinderen met specifieke zorgvragen, beperkingen of kwetsbaarheid. Vanuit onze 
evangelische opdracht voelen wij ons als team uitgedaagd om deze kinderen kansen tot 
ontplooiing te geven.  
 
Concreet voor onze school betekent dit dat wij basisonderwijs aanbieden voor leerlingen met 
een attest type 1 en type 8.   
 
Type 1 is er voor leerlingen van 6 tot 12-13 jaar met minder verstandelijke mogelijkheden 
en met een ontwikkelingsachterstand. We brengen basisleerstof, basisvaardigheden en 
basistechnieken bij die ze in het dagelijkse leven het meest nodig hebben, o.a. door:  

- te werken in duidelijke kleine stapjes 
- gebruik te maken van visuele ondersteuning  
- accent te leggen op functioneel werken en maatschappijgerichte  

zelfredzaamheid 
 
Type 8 is er voornormaal begaafde leerlingen van 6 tot 12-13 jaar met één of meerdere 
specifieke leerstoornissen. We brengen onderwijs en zorg op maat en laten hen 
ervaringsgericht leren, o.a. door: 

- te werken op een aangepast tempo  
- zelfrespect op te bouwen 
- duidelijke structuur aan te bieden  
- compensatietechnieken te leren gebruiken  
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- leren gebruik te maken van stappenplannen om te leren leren 
- oplossingen te zoeken door te leren redeneren 
- actieve werkvormen te hanteren 
- te werken aan zelfstandigheid 

 
De speelleerklas (type 1 en 8)  is er voor niet-schoolrijpe eersteklassers. De belangrijkste 
leerstof van de derde kleuterklas wordt grondig herhaald. Nadien zetten de leerlingen al een 
hele stap in het rekenen, lezen, schrijven en andere leerstof die in het eerste leerjaar aan 
bod komt. 
 
GON (Geïntegreerd Onderwijs) is een samenwerkingsvorm tussen onze school en het 
gewoon onderwijs, waarbij we leerlingen die minstens 9 maanden in onze school les 
volgden, kunnen begeleiden in de overgang naar het gewoon onderwijs. Dit kan enkel voor 
leerlingen met een attest type 8 en na goedkeuring van de klassenraad. 
 
Ook voor kinderen van asielzoekers willen wij als school een veilige thuishaven bieden.  
Na een periode van vluchten, angst en onzekerheid willen we als school het leven van een 
kind op de vlucht terug wat meer voorspelbaar en gestructureerd maken. 
 
We geloven in elk kind.  Daarom trachten we zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de 
sterktes van de leerling in plaats van nadruk te leggen op zijn/haar beperkingen (zie fase 
III, 5.3. Meervoudige intelligentie).  We vertrekken van wat reeds aanwezig is bij de leerling 
en trachten zijn sterke kanten in te zetten om kennis, vaardigheden en attitudes verder tot 
ontwikkeling te brengen (zie fase III, 5.1. Functioneel werken). 
 
Ons doel als buitengewoon onderwijs is: ‘een functionele gerichtheid naar maatschappelijke 
integratie en volwaardige participatie op de arbeidsmarkt’. We willen dat elk van onze 
leerlingen een goed plekje vindt in onze maatschappij en in het beste geval ook op de 
arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk transfer proberen te leggen 
tussen de leerinhouden en de realiteit zoals die zich aan hen voordoet. Om dit te kunnen 
realiseren, stellen we daarom als school de visie en methodiek van functioneel werken 
voorop.  
 
Via aangepaste groei binnen de school willen we onze leerlingen een realistische 
toekomstverwachting geven. We begeleiden onze leerlingen bij de oriëntering naar 
passend secundair onderwijs. We informeren hen over mogelijke toekomstige 
beroepskeuzes.  Bij leerlingen met een type 1-attest zetten we samen een eerste stap  in de 
voorbereiding op hun latere beroepsopleiding.  Dit is meestal via BUSO OV3 naar het 
gewone arbeidscircuit.  Bij leerlingen met een type 8-attest is het doel zeker de terugkeer 
naar het ‘gewoon’ onderwijs, in het secundair meestal B-klas (BSO). 
 
 
 

1.2. We streven een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na 
 

Wij willen garant staan voor degelijk, boeiend en zorgzaam onderwijs.  Dit betekent dat wij 
ons niet enkel beperken tot het stimuleren van de intellectuele mogelijkheden van onze 
leerlingen.  Onze school moet ook een plaats zijn waar leerlingen hun psychische, spirituele, 
lichamelijke, muzische, communicatieve en sociale vaardigheden kunnen ontdekken en 
ontplooien.   
Deze integrale begeleiding vertaalt zich concreet in het constant streven naar een 
verantwoord evenwicht in ons opvoedkundig optreden.  We zoeken elke dag opnieuw naar 
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een gezond evenwicht tussen loslaten en leiden, bijsturen en sanctioneren, studie en 
ontspanning, ernst en humor…  Dit betekent dat je als leerkracht/opvoeder er voortdurend 
toe gedwongen wordt te reflecteren op je eigen (relationeel) handelen.  Het is belangrijk om 
in relatie met de leerlingen steeds een kwaliteitsvolle interactiestijl voorop te stellen (zie  
fase III, 3. Begeleidingsstijl).   
 
De klasleerkrachten werken in onze school samen met een multidisciplinair team, 
bestaande uit: een Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs (BLIO), leerkracht crea, 
leerkracht L.O., leerkracht Rand en Taal, logopedisten, kinesisten en de schoolpsycholoog. 
Ieder werkt vanuit zijn achtergrond en discipline samen aan eenzelfde doel, namelijk 
leerlingen stimuleren tot groei in de verschillende domeinen van hun ontwikkeling. Deze 
ondersteuning kan klasintern gebeuren of tijdens een apart therapiemoment (zie fase IV, 2. 
Klasintern werken). 

Om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden, staat het team open voor vernieuwing en 
regelmatige vorming.  We streven naar een optimale samenwerking binnen het team met 
oog voor transparantie en teamspirit. 

Het team tracht zoveel mogelijk ervaringsgericht te werken om welbevinden en 
betrokkenheid van elke leerling te verhogen. Leerlingen zijn pas in staat om iets bij te 
leren wanneer ze zich goed in hun vel voelen. Daarom stellen we een positief klas- en 
schoolklimaat als basisvoorwaarde voorop (zie fase III, 1. Een positief klas- en 
schoolklimaat).  We willen dat onze leerlingen bij ons opnieuw succeservaringen kunnen 
opdoen, zelfvertrouwen opbouwen, weer plezier krijgen in leren na het gevoel van ‘falen’ in 
hun verleden. Tijdens de PAD lessen (Programma Alternatieve denkstrategieën) wordt 
specifiek aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.    
 
Wij werken naar zoveel mogelijk zelfsturing, opdat onze leerlingen later in de maatschappij 
hun plan zouden kunnen trekken.  Dit trachten we o.a. te bereiken door het creëren van een 
krachtige leef- en leeromgeving (zie fase III, 2. Een krachtige leef- en leeromgeving), door 
het gebruik van stappenplannen, door aandacht voor zelfredzaamheid… Leerlingen moeten 
op bepaalde vlakken ook inspraak kunnen hebben. In de leerlingenraad en de 
kindergemeenteraad krijgen zij hiertoe de kans. 
 

Wij willen bij onze leerlingen waarden en normen bijbrengen en bouwen aan hun 
weerbaarheid.  Dit zullen ze later nodig hebben om te kunnen slagen in vervolgonderwijs en 
in een latere werkomgeving. We trachten onze leerlingen op te voeden tot relatie-bekwame, 
positief-kritische, solidaire, sociaal-geëngageerde en levenslustige jongvolwassenen (zie ook 
visietekst Wereldoriëntatie).   
 
 
 

1.3. Voor élk kind bieden we kansen 
 

Onze stichter Victor Scheppers heeft ons een uitgesproken bekommernis om jongeren met 
specifieke noden voorgeleefd. Als Katholieke school voor Buitengewoon Onderwijs besteden 
wij bijzondere aandacht aan kinderen met een leerachterstand en/of leerstoornissen.  
Kinderen onderscheiden zich door eigen gedachten, gevoelens, waarden, normen, 
zekerheden, twijfels , talenten en beperkingen.  Het samenspel van aanleg, milieu, eigen 
initiatief en omgevingsinvloeden laat hen uitgroeien tot unieke persoonlijkheden. Elk kind is 
uniek. Elk kind heeft een eigen zorgvraag en dus nood aan een eigen aanpak en 
benadering. 
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In onze school staat ontwikkelingsgericht werken voorop. Dit betekent dat we 
vertrekken vanuit de noden, de zorgvragen van de leerling. Om ervoor te zorgen dat we 
zoveel mogelijk onderwijs op maat van elke leerling geven, gebruiken we hierbij als 
methodiek het cyclisch proces van handelingsplanning.  In dit proces staat elke leerling 
met zijn specifieke zorgvraag centraal.   
 

- We gaan eerst de beginsituatie van de leerling in kaart brengen (zijn sterktes, 
zwaktes, interesses, mogelijkheden, noden…).   

- Op basis van de zorgvraag gaan we specifieke doelen uit de groeilijn selecteren die 
betekenisvol zijn voor de toekomst van deze leerling.   

- Vervolgens gaan we in de voorbereidingsfase onze strategie vastleggen. Dit betekent 
keuzes maken op vlak van pedagogisch-didactisch handelen (welke werkvorm, welke 
interactiestijl, welk didactisch materiaal, wie ondersteunt, hoe ga ik evalueren of mijn 
doelen behaald zijn…).   

- Na de uitvoeringsfase gaan we zowel het product als het proces op zich evalueren, 
zodat waar nodig het proces kan worden bijgestuurd. 

 
Om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de individuele zorgvragen van onze 
leerlingen gaan we in onze werking regelmatig differentiëren. Leerlingen krijgen de 
leerstof op hun niveau en tempo aangeboden. Zij worden zowel binnen Type 1 als Type 8 
verdeeld over verschillende pedagogische eenheden op basis van hun kalenderleeftijd, 
emotionele leeftijd en taalniveau. Leerlingen zitten in aparte niveaugroepjes voor rekenen, 
spelling, lezen.  Daarnaast wordt ook op regelmatige basis klasoverschrijdend gewerkt.   

Binnen een niveauwerking wordt ook nog gedifferentieerd. Omgaan met diversiteit betekent: 
elke leerling aanspreken op zijn nood, dus zoeken naar wat de leerling kind specifiek nodig 
heeft.  Dit kan op verschillende manieren gebeuren:  

- differentiëren in aantal oefeningen 
- differentiëren in soort oefeningen  
- differentiëren in tempo 
- differentiëren in moeilijkheidsgraad 
- differentiëren in de manier waarop leerstof wordt ingeoefend en verwerkt 
- het flexibel aanpassen van de interactiestijl van de leerkracht met eventueel extra 

instructie 
- het gebruik van activerende werkvormen (zie ‘Syllabus werkvormen’ in Bijlage) 

 
 

 

1.4. We handelen vanuit een attentvolle betrokkenheid 
 
Dit vormt de kernuitdaging van ons opvoedingsproject. We willen elke dag opnieuw onze 
leerlingen op een oprechte en geïnteresseerde wijze nabij zijn. Hierdoor kunnen we positief 
gedrag stimuleren en telkens nieuwe zorgvragen bij de leerlingen detecteren. We leven niet 
naast maar mét onze leerlingen. Zo kunnen we hen steunen, sturen en stimuleren.   
 
Door attentvolle betrokkenheid bij de leerlingen hebben we ook een rijkere beeldvorming 
van elke leerling. We hebben beter zicht op hun sterke kanten die we dan weer kunnen 
aanwenden om hun beperkingen te compenseren of bij te werken. 
  
We tonen veel belangstelling voor wat onze leerlingen bezighoudt en houden daarmee 
rekening bij de uitwerking van bepaalde lesinhouden (vb. zie GWP wero). Door dicht bij hun 
leef- en interessewereld te staan, spoor je leerlingen meer aan tot engagement, inzet voor 



Sint-Victor BuLO Alsemberg   PEDAGOGISCH PROJECT    (juni 2014) 13 
 

medeleerlingen en een levenslustige ingesteldheid. Wij trachten ons onderwijs zo 
functioneel mogelijk te maken voor onze leerlingen. Wàt we hen aanbrengen moet zinvol 
zijn nu en betekenis hebben voor hun toekomst.  Weten wat je leerlingen bezighoudt, is een 
noodzakelijke voorwaarde om dit te kunnen realiseren. (zie fase III, 5.1.  Functioneel 
werken) 
 
We willen leerlingen ook aansporen om attentvol betrokken te zijn op elkaar. Om dit te 
bereiken hanteren we tijdens de lessen regelmatig coöperatieve werkvormen.  Leerlingen 
leren zo de meerwaarde ontdekken van samenwerken. Ook hun sociale vaardigheden 
worden positief gestimuleerd. Ze leren elkaars sterktes kennen (en erkennen) en leren 
respect op te brengen voor elkaars zwaktes. Leerlingen leren niet enkel van elkaar maar ook 
met elkaar (zie fase III, 5.2. Coöperatief leren).  
 
 
 

1.5. Onze verbondenheid biedt een wederzijdse houvast 
 
De uitbouw van onderwijs en opvoeding in onze school zien wij als een gedeelde 
verantwoordelijkheid.  Ons opvoedkundig handelen veronderstelt teamwork tussen het 
schoolteam, de leerlingen en hun ouders.  Dit kan pas slagen mits eensgezindheid omtrent 
visie en naleving van gemaakte afspraken. 
 
Zo streven we bijvoorbeeld naar een leef- en werksfeer van begrip, respect, 
verdraagzaamheid, geduld, hartelijkheid en vertrouwen naar het voorbeeld van Jezus 
Christus. We vinden het belangrijk dat teamleden, ouders en leerlingen deze visie 
respecteren. Dit kan enkel binnen een sfeer van openheid en flexibiliteit. 
 
Om die reden hechten we veel belang aan een goede wisselwerking tussen het team, de 
ouders en derden (vb. CLB, vorige school, GON-school…).  Leerlingen en ouders hebben 
behoefte aan duidelijkheid. We moeten daarom onze verwachtingen, regelgeving, 
beoordelingsnormen… voldoende met hen communiceren. Dit gebeurt nu al aan de hand van 
de bundel ‘Schoolinfo’ met visie en  schoolreglement, bij het inschrijvingsgesprek, tijdens 
regelmatige oudercontacten, via agenda en rapporten… We vinden het belangrijk om in de 
toekomst ouders nog meer te betrekken bij ons schools gebeuren. Ook met de leerlingen zelf 
wordt stil gestaan bij verwachtingen, afspraken, hun gedrag, het schools presteren… 
 
Ouders en leerlingen moeten in ons project een houvast vinden inzake wat wel en niet kan 
en waarom.  Verbondenheid en eensgezindheid onder elkaar maken ons sterker en biedt ook 
houvast en duidelijkheid aan allen die zich betrokken voelen bij ons pedagogische project. 
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KIJKWIJZER SCHOOLVISIE 

Hoopvol mensbeeld vanuit een evangelische inspiratie 

(zon - wortels van de boom) 
 bijzondere aandacht voor leerlingen met specifieke zorgvragen, 

beperkingen of kwetsbaarheid 

 type 1, type 8, Speelleerklas, GON, asielkinderen 

 vertrekken vanuit de sterktes van de leerling  

 functioneel werken met aandacht voor transfer 

 realistische toekomstverwachting 

 functionele gerichtheid naar maatschappelijke integratie en 

volwaardige participatie op de arbeidsmarkt via BSO (voor type 8), 

via BuSO OV3 (voor type 1) 

 

Integrale en kwaliteitsvolle opvoeding (regenboog) 
 aandacht voor het intellectuele en de totale persoonsontwikkeling 

 onderwijzen is ook opvoeden 

 waarden en normen bijbrengen 

 ervaringsgericht werken: welbevinden en betrokkenheid verhogen 

 zelfsturing stimuleren  

 aanbieden van een krachtige leef- en leeromgeving 

 toekomstgericht 

 interdisciplinair samenwerken met een multidisciplinair team: elk 

met zijn achtergrond gericht naar hetzelfde doel, 

 teamspirit, transparantie 

 kwaliteitsvol onderwijs met oog voor vorming, vernieuwing 

 

Kansen voor élk kind (appels) 
 elk kind is uniek 

 elk kind heeft een eigen zorgvraag 

 ontwikkelingsgericht werken, cyclisch proces van handelingsplanning 

 differentiëren          

 aangepaste begeleidingsstijl van de leerkracht (mediatiekenmerken) 

 

Attentvolle betrokkenheid (blaadjes) 
 rijkere beeldvorming 

 beter zicht op de talenten van elke leerling 

 meervoudige intelligentie 

 aansluiten bij leef- en interessewereld van de leerling 

 functioneel onderwijs: zinvol nu en betekenisvol voor de toekomst 

 coöperatieve werkvormen: leerlingen leren van en met elkaar 
 

Verbondenheid biedt wederzijdse houvast (stam - takken) 
 onderwijs en opvoeding is een gedeelde verantwoordelijkheid 

 eensgezindheid omtrent visie 

 naleving van afspraken 

 teamwork tussen team, leerlingen, ouders en derden 

 begrip, respect, verdraagzaamheid 

 goede wisselwerking, open communicatie 

 ouderbetrokkenheid  
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DEEL B: CURRICULUM PER LEERGEBIED OPGEBOUWD VANUIT 

HANDELINGSPLANNING 

Voor elk leergebied zijn we bezig met het uitwerken van een curriculum.  Dit bestaat uit 
visieteksten per leergebied, groeilijnen, kijkwijzers, plannings- en evaluatiedocumenten, 
bronnenboeken… Hierbij hanteren we de methodiek van handelingsplanning. Elke 
leerkracht/paramedicus beschikt over een rode map ‘Curriculum type 1’  en een rode map 
‘Curriculum type 8’.   

Nog niet voor elk leergebied is het curriculum reeds (volledig) uitgewerkt. Hier zal de 
komende jaren verder werk van gemaakt worden. 

 

Visieteksten: 

Onze school heeft per leergebied nood aan een visie om een aangepast onderwijsaanbod te 
kunnen uitwerken.  Per leergebied stellen we daarom een visie op. Hierin staat hoe wij in 
onze school naar dit leergebied kijken en welke doelgroep we hebben m.b.t. dit leergebied. 
Op basis daarvan bepalen we waar onze accenten liggen, hoe we onze doelen zullen 
selecteren, hoe we dit concreet verder gaan uitwerken, uitvoeren en evalueren. Dit alles 
gebeurt volgens de 5 fasen van handelingsplanning. 

 

Groeilijnen:  

Binnen elk leergebied hebben we per deeldomein OD geselecteerd, die gekoppeld zijn aan 
bepaalde niveaus. Dit zijn onze groeilijnen, welke we hanteren als onze ‘didactische kapstok’. 
De groeilijnen vormen de rode draad bij de klasopdracht voor elk leergebied op onze school. 
Ze zijn een indeling op ‘schoolniveau’.  In fase III.6. ‘Hanteren van het curriculum per 
leergebied’ staat beschreven hoe we hiermee omgaan. Een groeilijn is geen statisch maar 
een dynamisch gegeven, dat niet voor eens en altijd is opgesteld, maar af en toe kan/moet 
worden bijgestuurd. 
 

Kijkwijzers: 

Kijkwijzers zijn documenten die ons kunnen helpen bij het selecteren van de juiste OD in 
functie van de zorgvraag van de groep of het individu.  Daarnaast hebben we ook kijkwijzers 
die ons helpen bij het reflecteren op onze eigen handelingsbekwaamheid. 

 

GWP: 

In het groepswerkplan worden de 5 fasen van handelingsplanning uitgewerkt.  Naast een 
‘planningsdocument’ stelden we ook een ‘handleiding bij het planningsdocument’ per 
leergebied op.  De specifieke richtvraagjes zijn een hulp voor de leerkracht bij het uitwerken 
van het GWP. Dit gebeurt momenteel al voor enkele leergebieden. We streven ernaar op 
termijn voor alle leergebieden een GWP op te stellen.   
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Bronnenboeken: 

In het bronnenboek worden de OD voor een specifiek leergebied verder geconcretiseerd en 
gekoppeld aan materialen, methodieken, picto’s, slogans… Dit kunnen reeds op voorhand 
gemaakte afspraken zijn op schoolniveau, maar leerkrachten hebben ook de mogelijkheid 
om eigen materialen e.d. toe te voegen. Dit betekent dat een bronnenboek nooit af is en 
regelmatig zal moeten worden aangepast.  We zijn reeds gestart met bronnenboeken voor 
SEO en Leren leren.   
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II. DOELENFASE 

 
Vertrekkende vanuit onze schoolvisie en onze specifieke doelgroep hebben we per 
leergebied groeilijnen opgesteld die het onderwijsproces binnen onze school structureren.   
 
-Voor bepaalde leergebieden zijn de OD op schoolniveau reeds op voorhand vastgelegd: 
zie Curriculum: groeilijnen en bronnenboek SEO, Leren leren… 
 
-De indeling op groepsniveau is voor alle leergebieden terug te vinden in de groeilijnen: 
zie Curriculum: groeilijnen per leergebied, per niveau. 
 
-Desondanks is het nog steeds mogelijk dat bepaalde leerlingen uitvallen op bepaalde 
vlakken. Voor hen zullen dan bijkomende of andere doelen op individueel niveau 
geselecteerd moeten worden: zie individueel handelingsplan.   
 
Bij onze doelenselectie vertrekken wij vanuit de beginsituatie, de noden van de groep. Wij 
hanteren kijkwijzers om onze doelen te selecteren. We trachten zoveel mogelijk rekening te 
houden met volgende criteria:  
 

- doelen op maat van de leerling (aansluitend op het ontwikkelingsniveau, haalbaar, 
zinvol, realistisch en functioneel), 

- met het oog op een harmonische ontwikkeling (veelzijdig en evenwichtig), 
- met aandacht voor samenhang, 
- met het oog op integratie (gericht op zelfstandigheid en participatie), 
- met oog op onze einddoelstellingen voor type 1 en type 8 (zie fase I, deel A: 

Schoolvisie, p. 9). 
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III.VOORBEREIDINGSFASE 

1. EEN POSITIEF KLAS- EN SCHOOLKLIMAAT 

Zich goed voelen in zijn vel is een voorwaarde om tot leren te komen. Wij bouwen daarom 
aan een positief klas- en schoolklimaat, waar elke leerling het gevoel heeft zichzelf te mogen 
zijn.  Dit doen we door aandacht te hebben voor: 
 

1. We creëren een veilig pedagogisch klimaat door ons te richten op de sterke kanten 
van de leerlingen. Door te bevestigen wat goed gaat ondersteunen we de 
ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij de leerlingen. Een veilig klimaat is een 
omgeving waarin fouten maken gezien wordt als kansen om uit te leren. We willen 
dat onze leerlingen in hun ‘anders-zijn’ zichzelf kunnen zijn en daarin gewaardeerd 
worden.  Het inbouwen van succeservaringen is hierbij van cruciaal belang. 
 

2. We zorgen voor een emotioneel veilige leeromgeving door er voor te zorgen dat onze 
leerlingen makkelijk hun weg vinden binnen onze school.  Dit bereiken we door:  
- de nodige structuur aan te brengen in de ruimte  
- visualiseren met vast kleurgebruik: gekleurde stippen voor de rij op de 

speelplaats, elke klas een eigen kleur, ook terug te vinden op 
boekentassenrekken op de speelplaats, kader aan elke klasdeur, foto’s in de 
gang van wie in welke klas zit, op schoolniveau vaste kleuren voor vaste vakken  

- visualiseren met picto’s: stappenplannen, speelplaats- en busregels, 
maandactiepunten… 
 

3. Een veilig klimaat wordt ook in grote mate bepaald door de wijze waarop leerlingen 
omgaan met structuur en regels. Daarom is het belangrijk dat de regels door 
iedereen goed gekend zijn. In elke klas worden de klasregels vastgelegd en 
opgevolgd.  Er bestaan puntenkaarten, kanskaarten en andere beloningssystemen op 
school om leerlingen aan te moedigen het beste uit zichzelf te halen. Bij het begin 
van het schooljaar wordt er aandacht besteed aan het aanleren (of voor sommigen 
‘herhalen’) van de speelplaatsregels in elke pedagogische eenheid. Ook op de 
schoolbus gelden specifieke regels en bestaat er een puntensysteem.  
 

4. Een positieve sfeer is zeer belangrijk in de klas en daarbuiten.  Onze leerlingen 
moeten zich goed in hun vel voelen binnen onze school.  Ze moeten zichzelf durven 
zijn en kunnen genieten van het klasgebeuren.  Hun emotioneel welbevinden is een 
voorwaarde om tot leren te komen. We stimuleren onze leerlingen tot open 
communicatie tijdens kringmomenten. Ook tijdens de SEO-lessen, godsdienst-
lessen… wordt hier specifiek aandacht aan besteed. We werken aan gevoelens en 
sociale vaardigheden (zie ook maandactiepunten SEO). In de gang kan je aan elke 
klas zien wie PAD-kind van de week is. Wij vinden het als leerkrachtenteam belangrijk 
om zelf ook deze positieve sfeer uit te stralen. We leren onze leerlingen stap voor 
stap om constructief samen te werken.  Hierbij maken we gebruik van activerende 
werkvormen. 
 

5. Leren moet leuk zijn. We willen onze leerlingen aanmoedigen tot leren door hen aan 
te spreken op hun talenten en niet op hun beperkingen. We vertrekken van wat er al 
bij de leerling aanwezig is en zorgen dat wat we hen aanleren functioneel is en zinvol 
voor hun toekomst.   
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6. Om moeilijk gedrag te voorkomen leggen we de nadruk op preventie! (zie ook 
visietekst SEO). Er zijn afspraken over de aanpak van moeilijk gedrag. We gebruiken 
een kaartsysteem om negatief gedrag aan te pakken en om te buigen tot positief 
gedrag. Er bestaan conflictfiches die de leerlingen invullen na een incident, met de 
bedoeling na te denken over hun eigen gedrag en hieruit te leren. We werken 
volgens de methodiek van PAD om gedrag in positieve richting te sturen (vb. het 
stoplicht, de PAD-stoel…). Ook voor het gedrag op de bus bestaan concrete 
afspraken. 
 

7. Leerlingen die het emotioneel moeilijk hebben moeten in de eerste plaats bij hun 

klasleerkracht terecht kunnen.  Daarnaast is ook de schoolpsycholoog of directie 

beschikbaar om individuele gesprekken te hebben met leerlingen die daar behoefte 

toe hebben. Er wordt dan samen gezocht naar eventuele oplossingen voor hun 

problemen. 
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2. EEN KRACHTIGE LEEF- EN LEEROMGEVING 
 
 
Wij stellen ons als doel een krachtige leef- en leeromgeving te realiseren in onze school.  
Hieronder verstaan wij: 
 

- een omgeving die leerlingen uitnodigt tot zelfstandig exploreren en 
experimenteren. (vb. tijdens hoekenwerk, werolessen, gebruik van stappenplannen, 
bij schooluitstappen…) 

 
- een omgeving die leerlingen kansen geeft tot het nemen van initiatief (vb. 

leerlingenraad, kindergemeenteraad, bij wero beginsituatie van en met de leerlingen 
bepalen om samen het werothema invulling te geven…). 

 
- een omgeving die leerlingen aanzet tot actief probleemoplossend handelen en 

zelfsturing (vb. gebruik van stappenplannen, stimuleren van zelfredzaamheid…) 

 
- een omgeving die aandacht heeft voor individuele verschillen qua 

mogelijkheden, behoeften en motivaties van leerlingen en hen dus stimuleert op hun 
niveau van ontwikkeling.  Dit gebeurt o.a. door gebruik te maken van het cyclisch 
proces van handelingsplanning (zie inleiding), waarbij groeilijnen flexibel gehanteerd 
worden.  We plaatsen onze leerlingen in niveaugroepen die het meest aansluiten bij 
hun mogelijkheden en noden.  We differentiëren waar nodig.  We hebben als 
leerkrachten oog voor het inzetten van een kwalitatieve interactiestijl. We hanteren 
tijdens de lessen aangepaste methodieken. We zetten voldoende gevarieerd en leerrijk 
didactisch materiaal in. 

 
- Voldoende aandacht voor de inrichting van de fysieke leeromgeving kan zeker ook 

bijdragen tot het realiseren van een veilige en krachtige leeromgeving.  Dit aspect 
wordt in deze paragraaf verder uitgewerkt. 

 
 

 

2.1. Klasinrichting  
 
Wat betreft de klasinrichting willen we doorheen onze school een zekere continuïteit en 
gradatie voorzien. Dit betekent dat er met het team op verschillende vlakken keuzes en 
afspraken zijn gemaakt. Zo is de klasinrichting gericht op functioneel en coöperatief werken.  
De banken moeten zo staan dat ze flexibel kunnen worden verplaatst om met de leerlingen 
verschillende werkvormen te kunnen uitproberen. De leerlingen moeten vlot toegang hebben 
tot het nodige materiaal. We zorgen voor rijk uitgebouwde hoeken. Vooral in kleinere 
klaslokalen zullen deze hoeken multifunctioneel worden ingericht en dus een andere functie 
krijgen naargelang de nood of het vak dat aan bod komt. 
 
Bij het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht met de leerlingen de inrichting van 
de klas en welke afspraken daaraan verbonden zijn. Bijvoorbeeld: Wat hoort waar?  Mag je 
zelf materiaal nemen? Hoe zetten we onze banken bij specifieke werkvormen?  Welke functie 
hebben de verschillende wandborden? Waar mag je als leerling zelf iets ophangen dat je 
hebt gemaakt of meegebracht?  
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2.2. Wandfunctionaliteit 
 

Wat betreft de functionaliteit van de wanden werden een aantal afspraken gemaakt op 
schoolniveau.  Wanneer we teksten of woorden naar de leerlingen toe visueel voorstellen op 
school gebruiken we hiervoor standaard het lettertype ‘Arial’. Volgende 6 aspecten moeten 
duidelijk zichtbaar aanwezig zijn in onze klassen (zie ook Checklist klasinrichting in bijlage): 

A. IDENTIFICATIE 
(Wie zijn wij en waar staan wij voor? Hoe is dit concreet zichtbaar?) 

 We zijn een Scheppersschool: 
- zichtbaar in de gang: wapenschild 
- monument in de voortuin 

 

 We zijn een katholieke school: 
- kruisbeeld aanwezig in iedere klas 
- godsdiensthoekje in elke klas: leerkracht bepaalt zelf waar en hoe 
- kaars (in de godsdiensthoek) 

 
 We zijn een school voor buitengewoon onderwijs: 

- ons logo visueel zichtbaar in de gang (banner) 
- ons logo op officiële documenten 
- gekleurde borden wijzen de weg naar BuLO 

 
 

 Elke leerling maakt deel uit van een bepaalde klasgroep/pedagogische eenheid: 
- klasfoto of namen aan de deur in de gang 
- naam leerkracht en klas vermelden op gekleurde kadertjes in de gang 
- infomapje per klas naast de deur in de gang  

 
 Wie is welke leerkracht? 

- foto’s in de gang met naam en functie van de leerkrachten 
 
 

B. ACTUALITEIT 
Hoe tonen we dat we bezig zijn met de actualiteit?  

- In elke klas is een actuahoek of -plaats aanwezig, welke ook zo benoemd wordt.  
De leerkracht beslist zelf waar en hoe. Dit kan bijvoorbeeld ook een actua-klasboek 
zijn. 

- Wat leerlingen van thuis meebrengen, zal hier ook een plaats krijgen. Leerlingen 
moeten weten waar zij zelf iets mogen ophangen.  
 
 

C. WEROTHEMA’S 
Rond welke thema’s wordt momenteel gewerkt?  Hoe maken we dit zichtbaar in elke 
klas, maar bijvoorbeeld ook in de gang. 
 

In elke klas is een ‘weroboom’ aanwezig.  Deze boom wordt gebruikt om het 
werothema visueel voor te stellen in de klas. Ook de verschillende seizoenen kunnen 
via deze boom worden uitgewerkt.   
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D. SCHOOLEIGENHEID 
Rond welke thema’s of projecten (vb. solidariteitsprojecten, bos- en zeeklassen, 
maandelijkse actiepunten…) werken we klasoverstijgend op schoolniveau? 
Hoe maken we dit zichtbaar in de hele school? 
 

- We zijn fier op de talenten van al onze leerlingen. Van elke klas en van elke 
leerling worden in de gang creawerkjes tentoongesteld (in samenspraak met de 
creajuf). 
 

- Actiepunt van de maand (Leren leren en SEO) wordt visueel voorgesteld in de 
gang. 

 
- Foto’s van uitstappen, activiteiten kunnen aan de prikborden worden 

opgehangen. 
 
- In de gang kan je zien wie in welke klas PAD-kind van de week is.  

 
 

E. AFSPRAKEN  
 
OP SCHOOLNIVEAU : 

- de speelplaatsregels worden op de speelplaats duidelijk gevisualiseerd aan de 
speelhut 

- de busregels worden in de gang gevisualiseerd én in de bus (alsook in agenda van 
de leerlingen).  We voorzien bij de busrijen in de gang ook een foto van de 
busbegeleidsters. 

 
OP KLASNIVEAU: 
Volgende zaken moeten in elke klas visueel aanwezig zijn: 

- de klasregels: er moet tijdens de les naar kunnen verwezen worden. De klas kan 
zelf kiezen hoe deze regels worden gevisualiseerd. 

- een schema van de klasinrichting: hoe staan de banken en hoe kunnen hoe we ze 
vlot en efficiënt herschikken voor coöperatieve werkvormen. 

- takenbord leerlingen: afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
- een puntensysteem 
- PAD (volgens afspraken groeilijn) 
- het maandactiepunt van SEO en Leren leren 
- een evacuatieplan 
- bepaalde leergebieden (of deeldomeinen) hebben een vaste kleur.  Deze vaste kleur 

wordt gebruikt voor de mappen, voor informatie aan de wanden van het 
desbetreffende vak. De kleurafspraken zijn: 

  Taal: rood   Muzische vorming: lichtblauw   
  Lezen: paars    Sociaal-emotionele ontwikkeling: wit 

Schrift: fuchsia   Frans: oranje 
Wiskunde: blauw  Leren leren: lichtgroen 

  Wero: groen   LO: / 
  Godsdienst: geel  Rapport: zwart 
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F. LEERSTEUN 
 
Heuristieken en stappenplannen 
Hieronder verstaan we alle afspraken binnen school zoals formules, spellingsregels, 
wiskundige afspraken, stappenplannen, strategieën… 
 

- Stappenplan ‘Probleemoplossend denken’ (gekleurd 5-stappenplan met aparte 
versie voor de speelleerklas en de basisklas) 

 

- 3 picto’s mediatiekenmerken: ‘wat?’ (picto doel), ‘waarom?’ (picto vraagteken), 
‘waar nog?’ (picto brug). (zie volgend hoofdstuk: ‘Begeleidingsstijl’) 
 
 
 
 
 
  Wat?   Waarom?  Waar nog? 
 

- De achtergrondkleur van heuristieken en stappenplannen ligt vast per vak. De 
plaats van leersteunen mag vrij gekozen worden. 
 

- We kiezen ervoor om niet alle heuristieken te visualiseren op de wanden.  
Alternatieven hiervoor zijn het ‘Spellingsmapje’, het ‘Wiskunde onthoudboekje’… 
Hier beschikken de leerlingen zelf over.   

 

Tijds- en ruimtekaders: (zie Bijlage) 
 
Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over het opbouwen en visualiseren van tijds- 
en ruimtekaders, met aandacht voor volgende aspecten: 
 

- Welke tijds- en ruimte-aspecten zetten we in de kijker vanaf welk niveau?  
- De tijds- en ruimtekaders zijn gekoppeld aan de groeilijn wero en wiskunde. 
- Het opbouwen en visualiseren van een tijdslijn.   
- Het functioneel gebruik van tijd- en ruimtekaders.  
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3. BEGELEIDINGSSTIJL 

Ieder van ons heeft zijn eigenheid en dus ook zijn eigen manier om nieuwe informatie in zich 
op te nemen en te verwerken. Iedere leerling op onze school heeft bovendien een eigen 
gecompliceerde problematiek. Dit betekent dat de aanpak die onze leerlingen nodig hebben 
erg verscheiden zou moeten zijn. We maakten met het team afspraken over het hanteren 
van bepaalde begeleidingsstijlen binnen onze school. Enerzijds stellen we een aantal 
leerkrachtkenmerken voorop die wij belangrijk vinden in de omgang met onze leerlingen.  
Anderzijds zetten wij een kwalitatieve interactiestijl in die aan bepaalde mediatiekenmerken 
voldoet om bij onze leerlingen verdere ontwikkeling op gang te brengen.  Dit heeft als 
voordeel voor onze leerlingen dat zij bij verschillende leerkrachten eenzelfde wijze van 
interactie kunnen herkennen. 

 
3.1. Leerkrachtkenmerken 
 
De sterkte van goed onderwijs is de bekwaamheid van leerkrachten om een goede relatie op 
te bouwen met kinderen1.  Het is belangrijk dat leerkrachten hiervoor voldoende tijd vrij 
maken. Om deze positieve band op te kunnen bouwen, hanteren wij binnen onze school 
volgende leerkrachtkenmerken die voortvloeien uit de 5 ankerpunten van ons pedagogische 
project. 

 

Ankerpunt 1: Vanuit onze evangelische inspiratie hanteren we een hoopvol mensbeeld.    

ONVOORWAARDELIJKE ACCEPTATIE  
We geloven dat elke leerling de moeite waard is. Dit betekent dat we onze leerlingen 
nemen zoals ze zijn, met hun sterktes en hun beperkingen. 
 

Ankerpunt 2: We streven een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na. 
 

EMPATHIE 
We trachten welbevinden en betrokkenheid bij onze leerlingen te verhogen.  Een 
groot empathisch vermogen van de leerkracht kan dit proces bevorderen.  Bovendien 
draagt dit bij tot het scheppen van een positief klas- en schoolklimaat waarin 
leerlingen zich veilig en begrepen voelen. 
 
ZELFREFLECTIE 
Als leerkracht is het belangrijk regelmatig te reflecteren op het eigen (relationeel) 
handelen t.o.v. je leerlingen, collega’s, ouders… Om te reflecteren op onze eigen 
handelingsbekwaamheid, hanteren we binnen onze school een aantal documenten: 
zie fase V.3 Reflectiedocumenten en kijkwijzers. 
 

                                                 
1 ‘De genietbare school’. M. Mathyssen & M. Van Gils. Garant 2006 
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Ankerpunt 3: Voor élk kind bieden we kansen. 

 
SENSITIVITEIT 
We verwachten van de leerkracht voldoende sensitiviteit om de specifieke 
noden/zorgvragen van de leerlingen op te merken. 
 
RESPONSIVITEIT 
Om voor elke leerling kansen te bieden is het belangrijk ondersteuning te bieden op 
het juiste moment en op de juiste manier. Dit veronderstelt de nodige responsiviteit 
van de leerkracht op de signalen die de leerling uitzendt. 
 
 

Ankerpunt 4: We handelen vanuit een attentvolle betrokkenheid. 
 

INTERESSE EN WAARDERING 
We tonen interesse voor wat onze leerlingen bezighoudt. We waarderen hun 
persoonlijke inbreng en waar mogelijk werken we ook vandaaruit. 
 
 

Ankerpunt 5: Onze verbondenheid biedt een wederzijdse houvast. 
 

ECHTHEID 
De leerkracht toont zich aan de leerlingen zoveel mogelijk zoals hij/zij écht is, met 
zijn ware gevoelens en gedachten. Hij/zij heeft hierbij een voorbeeldfunctie. We 
streven ernaar dat ook onze leerlingen durven tonen wat er werkelijk in hen omgaat. 
 
WEDERZIJDS RESPECT 
Deze open houding naar elkaar veronderstelt van beide partijen wederzijds respect.  
Op deze manier trachten wij een goede wisselwerking tussen leerlingen en 
leerkrachten te realiseren, zodat onze leerlingen voelen dat zij bij hun leerkrachten 
terecht kunnen.  

 

 

3.2. Kwalitatieve interactiestijl 

Het is van groot belang om als team te vertrekken vanuit een gelijkgericht denken en 
doelgericht handelen.  Wij laten ons hierbij inspireren door de theorie van Feuerstein 
betreffende het ‘mediërend leren’ (zie ook Visietekst leren leren). Om bij leerlingen tot leren 
te komen moet je als leerkracht een kwalitatieve interactiestijl inzetten. In het 
denkontwikkelend onderwijs wordt deze interactiestijl mediatie genoemd.  De leerkracht of 
mediator die door zijn mediatie de leerling zijn probleem doet onderkennen en deze ermee 
leert omgaan is het sterkste middel om leerlingen tot leren te brengen. 

Een goede interactiestijl gaat uit van een aantal kwaliteitskenmerken. Deze kwaliteits-
kenmerken heten mediatiekenmerken. Feuerstein ontwikkelde 12 mediatiekenmerken (zie 
Kijkwijzer mediatiekenmerken).  Het mediëren van deze kenmerken moet leiden tot meer 
wederkerigheid, meer zelfstandigheid, meer welbevinden, maar ook tot meer emotionele 
betrokkenheid van de leerlingen. 
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Volgende 3 mediatiekenmerken zijn voor ons de belangrijkste en proberen we zo veel 
mogelijk aan bod te laten komen in onze interactie met de leerlingen (zie ook Fase III, 5.1. 
Functioneel werken). Ze worden in elke klas visueel voorgesteld a.d.h.v. volgende picto’s: 

 
 

1. mediatie van de intentionaliteit:      
 
 

Wat? 
 

Wat is de achterliggende bedoeling vanuit de betrokkenheid op de leerling? 
We blijven steeds werken in functie van ons doel! Dit doel moet steeds duidelijk zijn 
voor de leerlingen en dus heel concreet worden voorgesteld.  
 
 
 

2. mediatie van de zingeving:   
 
 

Waarom? 
 
Waarom moet ik dit leren? 
We moeten de leerlingen bewust maken van de zin, het ‘waarom’. De opdracht, de 
leerinhoud moet een bepaalde waarde hebben zodat de leerlingen er een positieve 
betekenis aan kunnen geven.  
 
 
 

3. mediatie van de transcendentie:  
   
 
 

Waar nog? 
 

Waar kan ik het geleerde nog toepassen? 
Onze focus ligt niet zozeer op wat de leerling nu leert op school, maar eerder op wat 
hij er later mee kan doen in het echte leven. We moeten ons bewust zijn van de 
vraag waar onze leerlingen nood aan (zullen) hebben.  
 
 

In onze interactie met de leerlingen maken wij ook gebruik van andere vormen van 
mediatie. In bijgevoegd overzicht worden de verschillende mediatiekenmerken toegelicht en 
geïllustreerd aan de hand van een aantal concrete tips en voorbeelden. 
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KIJKWIJZER MEDIATIEKENMERKEN FEUERSTEIN 
 

MEDIATIEKENMERKEN VOORBEELDEN 

Mediatie van intentionaliteit 
(WAT is de achterliggende bedoeling?) 

De mediator richt de aandacht van de leerling op 
het probleem of de opdracht. Hij maakt duidelijk 

wat zijn intentie is. ‘Wat wil ik met deze leerling 
bereiken, wat is mijn doel?’ Deze mediatie 

vertrekt vanuit een wederzijdse betrokkenheid op 

het leren. 
 

 
-Maak bij het begin van de les duidelijk wat je 

met je leerlingen wil bereiken. Verwijs naar picto 
‘doel’.   

 

Mediatie van zingeving 

(WAAROM moet ik dit leren?) 
De mediator zorgt ervoor dat de leerling een 

positieve betekenis kan geven, een waarde kan 

toekennen aan de opdracht. ‘Wat is de 
betekenis achter dit leren?’  De leerling moet 

weten waarom hij dit moet doen.  
 

 

-Klasregels moeten een betekenis voor de 
leerlingen hebben. Ze mogen niet zomaar 

opgelegd zijn maar moeten vanuit de leerlingen 

zelf komen.   
-Maak bij het begin van de les duidelijk waarom 

de lesinhoud, de opdracht belangrijk is. Verwijs 
naar picto ‘waarom’. 

 

Mediatie van transcendentie 
(WAAR kan ik het geleerde NOG toepassen?)   

De mediator maakt de leerling bewust dat wat 
hij in een bepaalde situatie leert, dit ook later en 

in andere situaties kan gebruiken. De leerling 

leert transfers leggen.  Dit kunnen we bekomen 
door reflectie met de leerlingen over vroeger en 

de toekomst binnen  de gegeven leerervaring. 
Ook wordt er rekening gehouden met de 

gevolgen van de leerervaring voor zichzelf en 
voor anderen.  

 

 
 

-Laat de leerlingen vertellen waar ze het 
geleerde nog zouden kunnen toepassen. 

-Stap uit de leersituatie om het geleerde in een 

andere context toe te passen (vb. tijdens 
wiskundeles leren omgaan met geld, nadien met 

de leerlingen naar de winkel gaan om dit 
concreet in te oefenen) 

-Verwijs naar picto ‘brug’ 

Mediatie van doelgerichtheid 
De mediator zet de leerling ertoe aan om steeds 

te blijven werken in functie van het doel. Dit 

verinnerlijkt doel houdt de leerling vast tijdens 
het werk. De leerling moet weten wat hij moet 

doen, concreet en in tussenstappen. 
 

 
-Laat de leerlingen de mondeling gegeven 

opdracht zelf herhalen (‘papegaaien’). 

-Laat de leerlingen in duo’s aan elkaar concreet  
vertellen wat ze gaan doen. 

Mediatie van bekwaamheidsgevoelen 

De mediator maakt de leerling bewust van wat 
hij kan en niet kan. Vanuit wat hij kan en reeds 

is, leert de leerling problemen aan te pakken en 
te vertrouwen op zijn eigen bekwaamheid. 

Hierdoor stimuleer je een positief zelfbeeld.  Je 

gaat concreet benoemen wat je tot ontwikkeling 
wil zien komen.   

 

 

-Geef de leerlingen het gevoel dat zij wel al iets 
kunnen. Vertrek vanuit hun sterktes, hun 

talenten. 
-Geef concreet feedback aan de leerling over 

waar hij de volgende keer moet op letten.  

-Stel bijvragen bij wat werd aangeleerd. 

Mediatie van zelfregulering 
De mediator zet de leerling ertoe aan om vanuit 

een vooropgesteld doel een plan te ontwikkelen 
om dat doel te bereiken.   

 
-Vraag de leerling de opdracht te stoppen en het 

eens op een andere manier te proberen.   
-Geef visuele ondersteuning, een stappenplan… 

om de leerling te helpen zichzelf te sturen, vb. 
bij hoekenwerk. 
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Mediatie van deelgenootschap 
De mediator geeft via coöperatieve werkvormen 

kansen aan de leerling om zijn eigen kennis en 
ervaringen met anderen te delen en door deze 

interactie ook van de anderen te leren. Dit bereik 

je niet door frontaal lesgeven. Je gaat de sterktes 
van de leerlingen inzetten.   

 

 
-Gebruik coöperatieve werkvormen en hou bij het 

verdelen van de taken rekening met de 
sterktes/zwaktes van de leerlingen. 

-Laat de leerlingen ondervinden dat ze elkaar 

nodig hebben om de taak samen tot een goed 
einde te brengen.  Ieders inbreng is belangrijk. 

Mediatie van individuatie 

De mediator ziet de leerling als een uniek 

individu dat een aangepaste interactiestijl en 
een gedifferentieerd aanbod verdient. De 

leerling kan zo zijn eigen identiteit te midden 
van anderen ontdekken en ontplooien.   

 

 

-Vraag niet aan elke leerling hetzelfde, maar 

probeer te differentiëren vanuit de interactie. 

Mediatie van openheid voor uitdagingen 
De mediator daagt de leerling uit om zich open 

te stellen voor nieuwe en/of complexe situaties 
binnen de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ (dit 

is de volgende stap die we mogen verwachten in 

de (denk)ontwikkeling van de leerling). 
 

 
-Zorg voor voldoende uitdaging tijdens de lessen, 

in activiteiten… 

Mediatie van bewustzijn van 

veranderbaarheid 
De mediator maakt de leerling bewust van het 

effect van zijn handelen op zijn eigen 
ontwikkelingsproces dat steeds veranderbaar 

kan zijn.  Wij moeten de leerlingen er bewust 
van maken dat ze veranderen.  Dit veronderstelt 

een reflecteren op het eigen leerproces van de 

leerlingen.  
 

 

 
-Reflectie van de leerlingen is erg belangrijk. 

-We maken onze leerlingen ervan bewust dat zij 
kunnen veranderen.  Door de gepaste feedback 

zorgen we ervoor dat een fout antwoord altijd 
opnieuw leerkansen oplevert. 

-Vraag aan iedere leerling wat hij vandaag of in 

de voorbije les  geleerd heeft. 

Mediatie van optimisme 

De mediator blijft kansen zien in de ontwikkeling 
van elke leerling en straalt dit ook uit naar de 

leerling.  Bv. vertrekken van wat er al wel 
aanwezig is bij de leerling (zie o.a. Meervoudige 

intelligentie). 

 

 

-Laat de leerlingen elkaars talenten benoemen, 
complimenten geven... (SEO PAD) 

-Probeer de sterktes van je leerlingen in de kijker 
te zetten. 

-Zet hun talent in bij het geven van opdrachten. 

 

Mediatie van lidmaatschap 

De mediator zorgt ervoor dat elke leerling 
opgenomen wordt in een groep, een wezenlijk 

deel van het geheel mag zijn.  Het is essentieel 

dat er verbondenheid is.  Lidmaatschap kan je 
bereiken door frontaal lesgeven.  ‘Wat maakt ons 

‘ons’?’  
 

 

-Kies of maak samen met je leerlingen een 
klaslied.   

-Stel een klasboek/klasblog samen waar iedereen 

iets mag schrijven, tekenen… Voeg  foto’s toe 
van klasactiviteiten, uitstappen… 

-Besteed voldoende tijd aan het onthaalmoment. 
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4. DIDACTISCH MATERIAAL 

4.1. Visie 

Om een krachtige leef- en leeromgeving voor onze leerlingen te kunnen creëren is het 
belangrijk dat we flexibel verschillende materialen kunnen inzetten die de leerlingen boeien 
en uitdagen.  We beschikken in onze school over heel wat aangepast didactisch materiaal.  
Onder didactisch materiaal verstaan wij zowel ondersteund materiaal als differentiatie-
materiaal.  We werken regelmatig zelf ook materiaal uit (vb. voor functioneel werken, 
coöperatief leren, Pad-boekje, Rand en Taal…) en zorgen dat dit voor iedereen beschikbaar 
is.   

We vinden het belangrijk dat onze materialen aansluiten bij de leef- en interessewereld van 
onze leerlingen.  Liefst nog werken we met ‘echte’ materialen die werkelijkheidsnabij zijn.  
We brengen de werkelijkheid in de klas of gaan er zelf naar toe.  We proberen nieuwe media 
te gebruiken.   

Leerkrachten moeten weten welke materialen en handleidingen per leergebied aanwezig zijn 
op school om hun vooropgestelde doelen te kunnen realiseren.  Daartoe werd een inventaris 
opgesteld die kan worden ingekeken in het teamlokaal.  Deze lijsten zijn ook digitaal voor 
iedereen beschikbaar op de schoolwebsite. Jaarlijks wordt deze inventaris aangevuld. 

Voor specifieke informatie rond leerstoornissen (achtergrondinfo, tips naar aanpak of gebruik 
materiaal) verwijzen we naar: 

-“Let op! Eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren” (website 
www.letop.be , map leerzorg in bibliotheek)  

- Website www.prodiagnostiek.be 

- Onze eigen ‘Syllabus werkvormen’  waarin wordt aangegeven welke werkvormen 
geschikt zijn voor welke doelgroep. 

  

4.2. Concrete afspraken  

Inventaris 

Wanneer leerkrachten zelf nieuw materiaal (didactisch materiaal, boeken, handleidingen…) 
aankopen voor de school of dit aanvragen via de directie, moet dit materiaal worden 
toegevoegd aan de inventaris. 

a) materiaal voor gemeenschappelijk gebruik: directie voorziet dit materiaal van een 
schoolstempel en voegt dit toe aan de eigen inventaris.  

b) materiaal voor een specifieke klas: leerkracht gaat de stempel vragen bij directie en 
voegt dit toe aan de eigen inventaris. 

Iedere leerkracht beschikt over een eigen blanco exemplaar van de inventaris waarin men 
gedurende het schooljaar nieuw klasmateriaal  aan toevoegt. Tegen eind juni zal door de 
directie aan de leerkrachten gevraagd worden deze ingevulde lijsten door te mailen. Op basis 
hiervan zorgt de ICT-coördinator voor een update van de inventaris. De aangepaste 
inventaris is te raadplegen op de schoolwebsite. Wanneer gemeenschappelijk materiaal stuk 
gaat of verloren, wordt dit gemeld aan de verantwoordelijken. 

http://www.letop.be/
http://www.prodiagnostiek.be/
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Reservatie - uitleensysteem  

Keuken en klaslokaaltje boven kunnen op voorhand worden gereserveerd aan de hand van 
de reservatielijst. Voor het uitlenen van gemeenschappelijk materiaal (boeken, 
handleidingen, spelen, muziekinstrumenten…) werken we niet met een specifiek systeem. 
Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid hierin op.  ICT-materiaal kan gereserveerd worden op 
de daartoe voorziene lijst.  

 

Verantwoordelijken per lokaal 

Elk teamlid is verantwoordelijk voor zijn eigen (klas)lokaal. We voorzien picto’s voor de 
gemeenschappelijke ruimten.  Voor het gebruik van deze lokalen gelden volgende afspraken: 
 

Teamlokaal , Bibliotheek, fotokopieerlokaal 
Taalmappen en rekenmappen 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
van heel het team. 

Keuken gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
van heel het team. 

Poetslokaal poetsvrouwen  

EHBO  Kiné’s. (Birgit en Cindy VM) 
Er hangt een lijst op met de inhoud van de 
EHBO-rugzakjes en de EHBO-kast. Indien er 
iets ontbreekt, wordt dit doorgegeven aan 
Kiné’s. Zij kopen dit opnieuw aan. Indien je 
het vroeger nodig hebt, kan je het altijd zelf 
aankopen . 

Speelhut Kiné’s (Birgit en Cindy VM) 

Technotheek moet nog worden opgebouwd.  
(Béné met collega?) 

Berging naast crealokaal, 
berging boven de trap 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

ICT ICT-kast met laptops, I-pads en beamers in 
de bibliotheek.   
Martin is hiervoor verantwoordelijk.  

Kast in de gang met voorraad materiaal Annie vult dit regelmatig aan. 

Muziekkast gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

Leesplek en klaslokaaltje boven gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  

SEO kast voor SEO moet nog voorzien worden. 
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5. METHODIEKEN 

5.1. FUNCTIONEEL WERKEN 

5.1.1 Visie en uitgangspunten 

5.1.1.1 Wat is functioneel werken? 

Functioneel werken is een methodiek om ontwikkelingsgericht onderwijs in onze school 
te realiseren. We gebruiken deze methodiek om leerinhouden (kennis, vaardigheden, 
inzichten en attitudes) aan te leren en in te oefenen in functie van de noden van de 
ontwikkeling van elke leerling.  Zo trachten we de concreet geformuleerde doelstellingen uit 
onze groeilijnen te bereiken, binnen het proces van handelingsplanning. Zie Kijkwijzer 
Ontwikkelingsgericht werken 

 Functioneel leren is vooral betekenisvol leren.  We moeten ons steeds afvragen: 
“Heeft datgene wat we vandaag leren met deze leerling betekenis/waarde, voor 
vandaag, voor morgen, voor de toekomst van deze leerling?”.  

 Functioneel werken is ervaringsgericht leren. We vertrekken vanuit de belevings-
wereld van de leerling. We proberen de transfer te leggen tussen de leerinhouden en 
de realiteit zoals die zich aan de leerling voordoet.   

 Functioneel werken is geloven in de veranderbaarheid van elke leerling. 
 

Kortom, functioneel werken is op een realistische manier verder bouwen op de ervaringen 
van iedere leerling, rekening houdend met de toekomstmogelijkheden en verwachtingen. 

 

5.1.1.2. Neuro-didactisch werken ondersteunt het functioneel werken 

 Theorie neuro-didactiek: zie ook Kijkwijzer ontwikkelingsgericht leren, deel 2. 
 
Wanneer we nieuwe dingen willen aanleren/aanbrengen, proberen we dit op een manier 
te doen die zo goed mogelijk aansluit bij de werking van onze hersenen. 

 

 
 

 
Elk leerproces gaat gepaard met veranderingen in het brein.  

Hersenen zijn de stuurkamer van ons denken en doen. 

 

 

 
 

 

Via lange uitlopers staan onze neuronen (= zenuwcellen) met elkaar in 
verbinding: synaps (= contactpunt).  

Neuronen kunnen via deze uitlopers met elkaar communiceren d.m.v. 
elektrische signalen. 

 

 

 
 
 

 
Elke vorm van leren is zintuiglijk. 

Een zintuiglijke indruk komt eerst in het korte termijn geheugen. 

Of die indruk voor langere tijd wordt opgeslagen, is afhankelijk van hoe 
sterk de indruk was en of het brein er zich nog mee bezig houdt. 

De synaptische verbindingen moeten versterkt worden: zo komt het in het 
lange termijngeheugen.  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=_oH22BeZzzjR-M&tbnid=tIvMXD2iUZ0V6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jenaidavanwijk.com/veertig-fascinerende-feiten-over-het-menselijk-brein/&ei=CJ_0Uub-PI2U0QWM4oCYDw&bvm=bv.60799247,d.ZG4&psig=AFQjCNFtd-fsqK8vhM9-3fVoZOb3MCzEWw&ust=1391849583700799
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C6PYNvoOuEWQ3M&tbnid=nCqPdB9ldUV4fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.psyblog.nl/2011/10/14/hersencellen-de-baas-met-licht/&ei=NqD0UuLpJoO50QXQw4CACg&bvm=bv.60799247,d.ZG4&psig=AFQjCNHUonoZEDREjlG9y75Tpx7tmijypw&ust=1391849885354374
http://horsefulness.be/paardrijden-met-gevoel-5-tips/
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 Didactiek 

 

Bemerking: 

Bij leerstoornissen zijn er bepaalde banen niet aanwezig in de hersenen. Stop met steeds 

dezelfde weg te proberen. Probeer andere banen te maken, bijvoorbeeld beweging en 

verschillende sensorische kanalen. De leerling zal dan andere verbanden leggen. Probeer 

geen baan te herstellen die er nooit is geweest (vb. maaltafels). Je kan ASS niet genezen, 

maar wel sociaal wenselijk gedrag aanleren. Je loopt tegen de muur omdat je steeds 

dezelfde methodiek hebt geprobeerd: REMediëren. 

 

1. leren gaat beter als er meer zintuigen bij betrokken zijn 

zien-voelen-horen-bewegen: kanalen evenwichtig aan bod laten komen 

 

2. kinderen moeten leren in overeenstemming met hun individuele aanleg en talenten: 

via deze kanalen kunnen dan andere verbindingen aangesproken en gelegd worden van wat 

niet zo goed lukt. 

 

3. nieuwsgierigheid, interesse, plezier en motivatie zijn noodzakelijke voorwaarden 

om iets te leren.  Het brein gaat de 3 aspecten: denken, voelen en handelen tot 1 eenheid 

brengen. 

 

Hoe synaptische verbindingen versterken? 

 

We moeten de synaptische verbindingen versterken voor het ontstaan van een patroon van 

solide verbindingen. 

 

De eerste stap ‘leren vanuit zintuiglijke waarneming en beleving’ is zeer belangrijk: 

het zelf ervaren – doen – beleven – bewegen – ontdekken –proeven – voelen,… 

 

 

 

 

Elk signaal van de zintuigen zet het brein ertoe aan het geheugen te 
doorzoeken naar informatie die bij de actuele gebeurtenis past.  Daarbij 

komen alle herinneringen aan vroegere ervaringen en gebeurtenissen naar 
boven. 

De zenuwcellen vergelijken voortdurend de actuele input van de zintuigen 

met de reeds aanwezige geheugeninhouden. 
 

 

 
 

 

Learning by doing. 
 

Leerlingen breiden hun kennis uit door zelf te experimenteren. 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7WPfVVzdT_4gFM&tbnid=6h_UIVgeGgB9IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_11954825_kind-te-onderzoeken-met-een-vergrootglas-bloem.html&ei=xan0UtqyILCk0AWo0YHwAQ&psig=AFQjCNFl7Q9GwSjgcLOTC_m8dQJZwxpWkw&ust=1391852319492761


Sint-Victor BuLO Alsemberg   PEDAGOGISCH PROJECT    (juni 2014) 34 
 

 Aspecten voor het neuro-didactisch handelen 

 

 HOE? 

1. actieve 
betrokkenheid 

door het gebruik van interactieve werkvormen 

2. emotie en 
veiligheid 

gebruik humor (ontspannen effect) 

gebruik muziek op de achtergrond (stimuleert het oproepen van 
kennis uit het geheugen) 
 Instrumentale muziek van ± 60 tellen per minuut bevordert de 
concentratie: goed bij probleemoplossend denken, brainstorming, 
creatief schrijven, zelfstandig werk,… 

 De non-verbale taal die de leerkracht uitstraalt is belangrijker dan 
hetgene wat er gezegd wordt. 

3. zoeken en 
verwerken van 
nieuwe informatie 

Variatie bieden en nieuwe prikkels geven waarbij verschillende 
zintuigen worden aangesproken. Oefen in op een andere manier 
zodat er verbindingen in de hersenen worden gelegd. 

beweging: op getallenrij lopen, cirkel ervaren vanuit de 
beweging,… 

4. sociaal We leren door én van elkaar: maak leergroepjes. 

Feedback geven (zowel leerkracht als leerlingen!): doel, evaluatie,… 

5. samenhang Bevorderen van denkvaardigheden: samenvatten, indelen, 
brainstormen, probleem oplossen… 

Start met: wat weet ik er al van? 
 

 

5.1.1.3. Welke doelstellingen stellen wij met de methodiek van functioneel 
werken voorop? 

Voor onze leerlingen:  

1. De leerlingen leren dat ze door samenwerking en interactief bezig zijn meer kunnen 
bereiken dan alleen. 

2. De leerlingen verwerven kennis, vaardigheden en attitudes en leren deze toepassen 
in verschillende domeinen van hun dagelijkse leven.    

3. De leerlingen bouwen aan een realistisch zelfbeeld (weten wat ze zelf kunnen) en 
weten bij wie ze terecht kunnen voor ondersteuning, welke hulpbronnen ze kunnen 
gebruiken. 

4. De leerlingen leren hoe ze hun sterktes/talenten kunnen gebruiken in het dagelijks 
leven en vergroten zo het geloof in het eigen kunnen.  Door succeservaringen 
verhogen ze hun zelfvertrouwen, hun bekwaamheidsgevoel en hun zelfredzaamheid.   
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Voor het team zelf:  

1. We zetten onze leerlingen aan tot probleemoplossend denken. 

2. We hebben aandacht voor de transfermogelijkheden en functionaliteit van kennis, 
vaardigheden en attitudes die we onze leerlingen bijbrengen. 

3. We werken niet enkel productgericht (het resultaat), maar hebben ook de oog voor 
het proces zelf dat de leerlingen doormaken. 

4. We begeleiden onze leerlingen tot een zo hoog mogelijke vorm van zelfredzaamheid. 

5. We bieden de leerlingen veelvuldig kansen om succeservaringen op te doen. 

6. Door te vertrekken vanuit hun mogelijkheden stimuleren we het zelfvertrouwen en 
versterken we het geloof in hun eigen kunnen.  

 

5.1.2. Concrete uitwerking  

Binnen onze schoolwerking implementeren wij functioneel werken als volgt: 

-In beurtrolsysteem krijgt elke leerkracht de kans om de vorming ‘Functioneel werken’ te 
volgen die vanuit de navormingsdienst VVKBUO wordt georganiseerd. 

-Een interne werkgroep in de school neemt tijdens personeelsvergaderingen de tijd om de 
kijkwijzer OGW toe te lichten, voorbeelden en ideeën aan te reiken… Er wordt vanuit de 
werkgroep in overleg met de leerkrachten materiaal uitgewerkt om rechtstreeks mee aan de 
slag te kunnen tijdens de lessen.  We voorzien ook ruimte om ervaringen hieromtrent met 
elkaar te delen. (zie verslagen PV’s schooljaar 2013-2014) 

-We maken gebruik van de ‘Kijkwijzer ontwikkelingsgericht werken’ (= OGW). We proberen 
zoveel mogelijk rekening te houden met de hierin vermelde criteria bij de uitwerking van 
onze activiteiten en leerinhouden. 

-In onze school willen we van àlle klassen functionele klassen maken. We willen zowel in 
type 1 als in type 8 ontwikkelingsgericht werken. Dit wil zeggen dat we onze activiteiten en 
leerinhouden afstemmen op de noden van de leerlingen. In type 1 zetten we samen met de 
leerlingen een eerste stap in de voorbereiding op hun latere beroepsleven, meestal via OV3, 
naar het gewone arbeidscircuit. In type 8 is ons doel meestal een terugkeer van de 
leerlingen naar het gewoon onderwijs; in het secundair is dit meestal B-klas BSO. Gezien dit 
verschil in doelstelling op lange termijn is het logisch dat activiteiten en leerinhouden anders 
kunnen worden uitgewerkt voor type 1 en type 8.   

-Vanuit de visie van functioneel werken willen we zo veel mogelijk vertrekken vanuit de 
belevingswereld en/of de interesse van de leerling. Bijvoorbeeld: bij de start van een nieuw 
werothema wordt eerst gepeild naar de kennis/ervaring die de leerlingen reeds hebben 
opgedaan over het desbetreffende thema. Vervolgens wordt ook nagegaan welke 
vragen/interesses er leven om dit thema nadien verder uit te werken.  

-In de uitvoeringsfase van de handelingsplanning maken we o.a. gebruik van coöperatieve 
werkvormen om functioneel te werken met onze leerlingen. 

-Vanuit onze visie op ‘leren leren’ leggen wij de nadruk op volgende 3 mediatiekenmerken 
(zie ook Kijkwijzer Ontwikkelingsgericht werken en fase III, 3. Begeleidingsstijl).    
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- mediatie van intentionaliteit/doelgerichtheid 

- mediatie van zingeving 

- mediatie van transcendentie  

 

 Elk van deze kenmerken wordt met een picto visueel voorgesteld in de klas: 

 

De picto ‘doel’ verwijst naar het feit dat we onze intentie en het doel van 
de les duidelijk maken aan de leerlingen. 

 

Wat? 

 

De picto ‘vraagteken’ verwijst naar het feit dat we naar de leerlingen          
het waarom, de zin en betekenis van de les verduidelijken. 

 

Waarom? 

 

De picto ‘brug’ verwijst naar het leggen van een transfer van wat geleerd 
werd naar andere situaties waar dit nog kan worden toegepast.   

 

Waar nog? 
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KIJKWIJZER ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN (OGW) 

kleur:       = niet OK,       = OK,       = werkpunt    Activiteit:…………………………………………. 
 

Functioneel werken als methodiek 

Levensecht en realistisch om welbevinden en betrokkenheid te realiseren. O 

Het kind kent de vooropgestelde doelen. O 

Er wordt een transfer gelegd tussen de leerinhouden, het leven en de context rondom het kind; zoals 
de realiteit zich aan hem/haar voordoet. 

O 

Het leren is betekenisvol. Datgene wat het kind vandaag leert, heeft ook betekenis en waarde.  O 

Het leren is zinvol.  Datgene wat het kind vandaag leert is relevant voor zijn/haar toekomst. O 

De activiteit en lesinhoud staan in functie van de ontwikkeling van het kind en niet in functie van 
een te bereiken norm.  

O 

Er wordt geïntegreerd gewerkt aan verschillende leergebieden met nadruk op leren leren en socio–
emotionele ontwikkeling.  

O 

De werk- en organisatievormen worden gekozen in functie van de vooropgestelde doelen. O 

Er wordt gewerkt aan zelfredzaamheid – zelfsturing – zelfstandigheid.   O 

Er wordt gewerkt vanuit probleemstellingen. O 

Neuro – didactisch werken ondersteunt het functioneel werken 
Er worden verschillende sensorische kanalen ingelast om de leerinhoud vast te zetten.  
Leren via zien, horen, voelen, ruiken, proeven.  

O 

Er is de mogelijkheid om beweging en andere motorische vaardigheden in te zetten. O 

Er wordt op verschillende manieren herhaling, verdieping van de leerstof aangeboden?  
Niet steeds op dezelfde manier; dus loskomen van de werkblaadjesmethode. Vbn. begrijpend lezen: 
wat de kinderen lezen, moeten ze onmiddellijk functioneel inzetten door iets te maken, te doen, uit 
te beelden. Loskomen van hetzelfde gehanteerde materiaal bij rekenen en via andere materialen 
en/of strategie iets aanleren. 

O 

Er is aandacht voor individuele aanleg en talenten?  O 

Er is tijd en aandacht voor reflectie. 
Wat voel ik? Wat denk ik? Wat doe ik? Wat heb ik geleerd? 

O 

Er is een actieve betrokkenheid van het kind gestuurd door de leerkracht. 
Bevorderen van denkvaardigheden, handelend leren, … 

O 

Het kind is zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces?  
De kinderen krijgen de kans om te praten over datgene dat ze leren, coöperatief werken met eigen 
inzet, zelfstandig (individueel of samen) werken, contractwerk, … 

O 

Er is interesse, plezier en de activiteit geeft veiligheid, motivatie voor het leren; er is een leuke sfeer.  
Er is plaats voor humor, er wordt gelachen in de klas. 

O 

Er is kans tot directe feedback op het leerproces/leerproduct. O 

Er is een samenhang van deze activiteit met een groter geheel.  
Wat weet ik er al van (voorkennis activeren), wat is nieuw, wat ken, kan ik nu meer dan daarstraks? 
Wat wil ik nog meer kennen? (relaties, verbanden leggen) 

O 
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5.2. COÖPERATIEF LEREN 

5.2.1. Visie en uitgangspunten 

5.2.1.1. Wat is coöperatief leren? 

Definitie: 

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine heterogene 
groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk 
doel.  De leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op hun eigen leren maar ook op 
dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren met elkaar en van elkaar. Coöperatief 
leren kan een manier zijn om functioneel werken te realiseren. 

 

Vijf basiskenmerken van coöperatief leren: 

Niet elke vorm van samenwerking tussen leerlingen is te omschrijven als coöperatief leren.  
Er kan pas over coöperatief leren gesproken worden als er sprake is van een aantal 
basiskenmerken. 

1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid 
De leerlingen hebben elkaar nodig, samen bereik je meer dan alleen. 
Het succes van de een is het succes van de ander, en ook als de een faalt, faalt de 
ander. De leerlingen beseffen dat alleen via samenwerking het gestelde doel te 
bereiken is.  
 

2. Individuele verantwoordelijkheid 
Iedere leerling levert een zichtbare bijdrage, is aanspreekbaar op de groepsactiviteit.  
De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun bijdrage aan de groepsopdracht 
en anderzijds ook voor het werk van de groep als geheel. 
 

3. Directe interactie 
Er is weinig wachttijd, veel leerlingen zijn tegelijkertijd aan de beurt. Wanneer de 
leerlingen samenwerken communiceren ze met elkaar. Leerlingen komen samen tot 
betere ideeën, oplossingen en betere denkwijzen. De leerstof krijgt meer betekenis 
voor de leerlingen omdat de leerlingen met elkaar over de leerstof praten, elkaar 
uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen of hun gedachten onder woorden te 
brengen. De kans dat daardoor het geleerde op school ook in situaties buiten school 
wordt toegepast, wordt vergroot.  Zo verwerven de leerlingen functionele kennis. 
 

4. Samenwerkingsvaardigheden 
Leerlingen leren samenwerkingsvaardigheden. Ze leren naar elkaar te luisteren, 
elkaar te helpen, elkaar te stimuleren en elkaars inbreng te accepteren. Het is 
belangrijk dat dit proces met plezier gebeurt om met succes te kunnen werken. Door 
toepassing van coöperatief leren worden deze samenwerkingsvaardigheden 
gestimuleerd. 
 

5. Evaluatie van het groepsproces 
Er moet steeds een nabespreking volgen met de leerlingen over het groepsproces en 
het uiteindelijk groepsproduct. Vooraleer men kan evalueren moeten een aantal 
beslissingen genomen worden: wat willen we evalueren? (cognitieve en sociale 
doelen, zie ook 1.4. samenwerkingsvaardigheden), waarom willen we evalueren? 
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(groepsproces), wanneer zullen we evalueren? (tijdens en na), wie evalueert? 
(leerkracht/leerlingen), hoe zullen we evalueren? (observeren, feedback, 
nabespreking). 
 
 
 

5.2.1.2. Waarom vinden wij coöperatief leren belangrijk in onze school? 

Wij zien coöperatief leren als een aanvulling op de bestaande onderwijspraktijk.  Het vraagt 
niet een totaal nieuwe werkwijze. De leerkracht kan in de bestaande  manier van werken 
nagaan hoe coöperatief leren een aanvulling kan zijn.  

Coöperatief leren vervangt niet de directe en activerende instructie van de leerkracht, vooral 
niet als het gaat om instructie in de basisvaardigheden voor taal en wiskunde. 

De leerkracht kan kiezen voor coöperatief leren als het gaat om het zelfstandig of individueel 
verwerken van de leerstof, bij het toepassen van uitgelegde leerstof of bij het inoefenen van 
vaardigheden die in de instructiefase van de les aan de orde zijn geweest. 

Coöperatief leren is voor ons een waardevolle werkwijze om volgende redenen: 

 Via coöperatief leren kunnen we het ‘functioneel werken’ integreren binnen onze 
schoolwerking. 
 

 Coöperatief leren daagt onze leerlingen uit tot actief en constructief leren. 
Als leerkracht willen we niet alleen kennis overdragen. We vinden het ook 
noodzakelijk dat leerlingen zelf leren informatie te verzamelen en die te verwerken. 

 Coöperatief leren stimuleert de interactie tussen leerlingen. 
Interactie draagt bij aan de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Ook sociale en 
communicatieve vaardigheden worden bevorderd. Het kunnen samenwerken is een 
vaardigheid die van groot belang is om goed te kunnen functioneren in de 
maatschappij. 

 Door coöperatief leren worden verschillen tussen leerlingen benut als kansen om van 
elkaar te leren. Leerlingen verschillen in begaafdheid, leermogelijkheden, leerstijl, 
maar ook in sociaal-economische en culturele achtergrond en sekse. 

 

 Coöperatief leren levert een bijdrage aan het realiseren van een goed pedagogisch 
klimaat. Op een school met een goed pedagogisch klimaat hebben de leerlingen 
begrip en respect voor elkaar, ook voor leerlingen die ‘anders’ zijn. Ze zijn bereid 
elkaar te helpen. 
 

 Coöperatief leren is een methodiek die ons helpt bij het realiseren van doelen uit 
verschillende leergebieden (SEO, Leren leren, wero…) 
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5.2.1.3. Wat hopen wij dat coöperatief leren oplevert voor onze leerlingen? 

Mits adequate toepassing heeft coöperatief leren een positief effect op de leerprestaties en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.   

Coöperatief leren is het meest effectief wanneer zowel gebruik gemaakt wordt van 
groepsdoelen als van het individueel aanspreken van de leerlingen. 

Groepsdoelen zorgen ervoor dat leerlingen zich ook verantwoordelijk voelen voor het leren 
van hun groepsgenoten. 

Coöperatief leren heeft een positieve uitwerking op de vriendschapsrelaties in de klas.  

Leerlingen staan positiever ten opzichte van het leren op school en de schoolvakken, zij 
voelen zich gesteund door hun leerkrachten en klasgenoten en hebben een goed gevoel over 
zichzelf. 
 
 
 

5.2.1.4. Welke samenwerkingsvaardigheden willen wij met coöperatief 

leren bij onze leerlingen stimuleren? 

- elkaar aankijken tijdens het spreken 

- duidelijk verstaanbaar spreken  

- elkaar uit laten spreken 

- luisteren naar elkaar  

- zich leren inleven in elkaar (empathie) 

- om de beurt spreken  

- vriendelijk op elkaar reageren 

- elkaar gelegenheid geven mee te doen 

- de inbreng van een ander accepteren 

- een inbreng durven hebben 

- meewerken aan de groepsopdracht 

- bij je groepje blijven 

- rustig spreken en werken 

- materiaal met elkaar delen 

- elkaars talenten leren kennen 

- aan de taak doorwerken tot het einde 
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5.2.2. Concrete uitwerking  

Binnen onze school implementeren wij het gebruik van diverse coöperatieve werkvormen als 
volgt: 

- door navorming van het team (navorming door Mieke Haegenaars op pedagogische 
studiedag november 2008, alsook individuele navorming). 

 
- door regelmatig zelf nieuwe werkvormen voor te stellen, te laten uitproberen door de 
leerkrachten en te evalueren tijdens personeelsvergaderingen. (zie verslagen PV’s 
schooljaar 2012-2013) 
 
- door leerkrachten de kans te geven bij elkaar te hospiteren tijdens het gebruik van 
coöperatieve werkvormen in de klas (zie document ‘Hospiteren’ in bijlage) 
 
- door aangepast materiaal te inventariseren, aan te kopen, zelf uit te werken en 
beschikbaar te stellen voor heel het team.  
 
- door gebruik te maken van de ‘Kijkwijzer coöperatief leren’. 

- We stelden zelf een Syllabus coöperatieve werkvormen samen (zie bijlage). Hierin 
vind je een praktische handleiding voor het aanleren van coöperatieve werkvormen en 
een 20-tal fiches waarin elke werkvorm concreet wordt beschreven met voorbeelden 
en tips. De methodiek van coöperatief werken is voor bepaalde leerling niet zo evident. 
Zo besteden we in de syllabus ook aandacht aan leerlingen met specifieke 
leerstoornissen of andere problemen.  We geven advies hoe en door middel van welke 
werkvormen coöperatief leren ook bij hen kan aangeleerd worden. Vaak zullen ook 
andere, meer individuele werkvormen moeten gehanteerd worden.  
 
- Elke leerkracht beschikt over kaartjes om de leerlingen duidelijk te maken welke 
specifieke rol ze vervullen tijdens het samenwerken, met name: de kapitein, de stilte-
kapitein, de tijdsbewaker, de materiaalmeester, de pluimgever, de verslaggever en de 
tafelbaas. Op de achterkant van de rollenkaartjes staat aangegeven wat deze opdracht 
inhoudt. 
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KIJKWIJZER COÖPERATIEF LEREN 

Positieve wederzijdse afhankelijkheid 
- Hebben de leerlingen elkaar nodig om de opdracht met succes uit te voeren? vb. Elke leerling heeft 
een deel van de tekst en samen kunnen ze pas het geheel kennen, elke leerling heeft een eigen 
verantwoordelijkheid vanuit zijn/haar rol, elke leerling moet binnen de activiteit een eigen opdracht 
maken om samen het geheel, het doel te kunnen bereiken, materiaal moet eerst eerlijk verdeeld 
worden vooraleer het werk kan gemaakt worden…. 
 
- Kennen de leerlingen het gemeenschappelijk doel van de groep en hun eigen bijdrage in het 
geheel? 
 

Individuele aanspreekbaarheid 
-Kan na afloop van de samenwerking een individuele leerling een analoge opdracht beter maken 
dan voor het samenwerken? 
 
-Worden verschillende intelligenties aangesproken zodat leerlingen hun eigen talenten  en 
vaardigheden kunnen inzetten voor het groepsdoel? 
 
- Krijgt de leerling de kans om zich eerst individueel voor te bereiden op zijn taak?  vb. Er worden 
duidelijke regels aangebracht voor elke rol en ik-boodschappen en de leerling krijgt de kans om deze 
te bespreken met medeleerlingen, thuis,… 
 

Directe interactie 
- Is de ruimtelijke opstelling duidelijk zodat directe interactie ook fysiek kan plaatsvinden?  Vb. 
Opstelling van de banken waardoor oogcontact en aanspreekbaarheid gemakkelijker zijn. 
 
- Nodigen de opdrachten uit tot overleg? 
 
- Werkt de leerkracht ook coöperatief met duo’s wanneer meerdere leerlingen in een groep sociaal 
nog moeilijkheden geeft? 
 

Sociale vaardigheden 
- Maakt de leerkracht tijd om samenwerkingsvaardigheden te trainen losgekoppeld aan de 
inspanning van leerinhouden? Vb. perspectiefinname, geconcentreerd luisteren, een boodschap 
helder verwoorden zodat het voor anderen duidelijk is, afhankelijkheid ervaren door de inbreng van 
een ander, probleemoplossend denken, samen leggen en tot een consensus komen, zelfcontrole 
oefenen door te werken met een stopbord, omgaan met winnen en verliezen enz. … 
 
- Krijgen de leerlingen de kans om over hun eigen gedrag te reflecteren? 
 
-Geeft de leerkracht op voorhand het sociale doel om nadien over het groepsproces te evalueren? 
 

Aandacht voor het groepsproces 
- Laat de leerkracht de leerlingen evalueren hoe goed ze hun doelen gehaald hebben en hoe ieder 
daaraan heeft bijgedragen? (leerlingen bewust maken van hun eigen inbreng in het groepsproces.) 
 
- Gaat de nabespreking van elke activiteit zowel over de inhoud van de opdracht als over het proces 
van de samenwerking? 
 
-Leert de leerkracht de leerlingen argumenteren ‘waarom’ iets goed/minder goed was? 
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5.3. MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE 
 
5.3.1. Visie en uitgangspunten 
 
5.3.1.1. Wat is meervoudige intelligentie? 
Het onderwijs doet vooral beroep op 2 soorten intelligenties: de verbale en de 
mathematische intelligentie.  De centrale aanname van de ‘Meervoudige intelligentietheorie’ 
is echter dat er meerdere manieren van intelligent zijn bestaan, met name 8 soorten 
intelligenties.  Leerlingen hebben diverse intelligentiepatronen.  Zij leren het best 
door instructies en werkvormen die afgestemd zijn op de diversiteit aan intelligenties.  Het 
intelligentieprofiel bevat bij iedere leerling hoogtes en laagtes, afhankelijk van de 
intelligenties waarin ze knap zijn.  Het is een unieke mix van sterke en zwakke kanten. 

- Stretchen van intelligentie betekent dat je de sterke vermogens van een leerling gebruikt 
om de zwakkere te ondersteunen.  

- Matchen van intelligentie gaat om het schenken van aandacht aan elk van de intelligenties 
apart door ze uit te dagen en in harmonie met de andere intelligenties te laten 
samenwerken.  

- Het vieren van intelligentie is erop gericht leerlingen hun eigen unieke intelligentiepatroon 
te leren kennen. Zo leren ze omgaan met de eigen sterke en zwakke punten en die van de 
leerlingen en mensen in hun omgeving. 

 

5.3.1.2. De 8 types van intelligentie 

De oorspronkelijke benaming van de intelligenties hebben wij vervangen door een  
aangepaste  bewoording zoals die gebruikt wordt in de Talent-agenda’s rond meervoudige 
intelligentie van uitgeverij Abimo.  Deze bewoording lijkt ons eenvoudiger en meer 
herkenbaar voor onze leerlingen.   

Hieronder volgt een omschrijving van de diverse intelligenties met enkele voorbeelden. 

1. Taalknap: het goed zijn in taal: gemakkelijk ideeën kunnen verwoorden, graag 

lezen en schrijven, over een grote woordenschat beschikken… 
vb. vertelt graag, leest graag, maakt woordgrapjes, doet graag taalspelletjes, schrijft  
graag, rijmt graag, luistert graag naar iets dat verteld wordt… 

 

2. Rekenknap: het logisch nadenken, het gestructureerd werken, oorzaak en gevolg 

zien, het graag rekenen… 
vb. houdt van cijferpuzzels, spontaan ordening zoeken in dingen, legt materiaal/eten 
gestructureerd neer en pakt het systematisch op, zoekt graag uit hoe het iets kan 
maken (met constructiemateriaal), goed in schatten… 
 

3. Beeldknap: het denken in beelden, graag bezig zijn met kleuren en vormen, 

tekenen, schilderen en knutselen, maar ook het ruimtelijk inzicht en het zich goed 
kunnen oriënteren. 
vb. ziet details (ook op achtergrond), visualisatie van leerstof, grijpt allerlei 
aanleidingen aan om te kunnen tekenen, ziet zaken voor zich als het leest of 
voorgelezen wordt of als iemand iets vertelt, snel oriënteren in een nieuwe 
omgeving… 
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4. Muziekknap: gevoel voor ritme, graag luisteren naar muziek of zelf muziek maken,  

vb. zingt/neuriet/fluit graag (soms onbewust), trommelt/tikt/beweegt ritmisch, 
bespeelt een instrument, onthoudt liedjes goed, vertelt iets op een boeiende manier, 
heeft graag muziek om zich heen (achtergrondmuziek)… 

 

5. Beweegknap: het graag bewegen, een goed lichaamsbesef hebben, leren door te 

doen, ontwikkelen van de motoriek,… 
vb. gebruikt gebaren en gezichtsuitdrukking om iets duidelijk te maken, houdt van 
dansen en bewegen, heeft graag dingen in de hand of raakt iets aan om het te 
kennen of te begrijpen hoe het werkt, is graag praktisch bezig (knutselen, bouwen, 
dingen klaar zetten…)… 

 

6. Natuurknap: interesse in natuurverschijnselen, zorgen voor de natuur, graag 

observeren, verzamelen, omgaan met dieren,… 
vb. voelt zich aangetrokken tot de natuur, verzamelt en brengt van alles mee, is 
geïnteresseerd in natuurverschijnselen, houdt ervan om met dieren om te gaan en ze 
dingen aan te leren… 

 

7. Samenknap: het goed kunnen samenwerken, zorgen voor elkaar, omgaan met 

andere mensen, sociaal vaardig zijn,… 
vb. houdt ervan samen met anderen te zijn, neemt initiatieven tot contact (vraagt of 
een ander mee wil doen), kan zich inleven/verplaatsen in iemand anders, leiding op 
zich nemen tijdens een activiteit, helpt een ander ergens mee… 

 

8. Zelfknap: goed weten wie je bent en wat je kan, stilstaan bij jezelf, zelfstandig 

kunnen werken. 
vb. kan goed alleen bezig zijn, heeft niet de behoefte om zich te uiten over wat hij/zij 
denkt of voelt, heeft graag een privé-plek om te werken of te lezen… 

 

 

5.3.2. Concrete uitwerking  

Binnen onze school werken wij vanuit de visie en methodiek van functioneel werken.  Dit 
betekent o.a. dat wij het belangrijk vinden te vertrekken vanuit de sterktes en de talenten 
van onze leerlingen. Wij menen binnen de theorie van meervoudige intelligentie een 
antwoord te vinden op de vraag hoe we die specifieke talenten van onze leerlingen kunnen 
achterhalen en helpen optimaliseren. Meervoudige intelligentie kan met andere woorden 
ingeschakeld worden in functioneel werken.  

In een eerste fase kiezen we ervoor om bij elke bespreking van een leerling op een 
klassenraad te starten met het benoemen van de sterktes van deze leerling. We omschrijven 
die sterktes volgens de hierboven opgesomde vormen van intelligentie (zie document 
‘Individueel handelingsplan’). We maken hierbij gebruik van de ‘Kijkwijzer meervoudige 
intelligentie’.  Bij de uitwerking van de zorgvraag van een leerling gaan we meer rekening 
houden met zijn/haar talenten. Op die manier willen we de theorie van meervoudige 
intelligentie stilaan binnenbrengen in onze school. 

In een volgende fase willen we de theorie van meervoudige intelligentie nog verder uitdiepen 
en integreren in onze schoolwerking. We willen onze leerlingen ook zelf betrekken in deze 
manier van denken, zodat ook zij hun eigen talenten en die van anderen kunnen herkennen 
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en benutten. Hiertoe achten we het noodzakelijk dat heel het team via nascholing de nodige 
achtergrond en ervaring meekrijgt om de principes van meervoudige intelligentie te kunnen 
toepassen. Dit zou het onderwerp kunnen vormen van een pedagogische studiedag in de 
toekomst.   
 

Vroegere benaming van sterke kanten 
in document klassenraad 

Nieuwe benaming volgens principe van 
meervoudige intelligentie 

Sportief 
Handig 

Beweegknap 

Taalvaardig 
 

Taalknap 

Rekenvaardig 
Praktisch inzicht 

Rekenknap 

Artistiek / Creatief 
 

Beeldknap 

Muzikaal 
 

Muziekknap 

Interesse voor natuur 
 

Natuurknap 

Sociaal 
 

Samenknap 

Leergierig 
 

Zelfknap 
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KIJKWIJZER MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE 
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6. Hanteren van het curriculum per leergebied 
 
Hoe gaan we om met het curriculum? 
 
Vertrekkend vanuit onze visie op het desbetreffend leergebied en de beginsituatie van de 
groep/de leerling gaan we doelen selecteren. Hierbij maken wij gebruik van onze kijkwijzers 
en groeilijnen.  
De ontwikkelingsdoelen zijn ingedeeld in groeilijnen. Leerkrachten hanteren deze niveaus 
flexibel om tegemoet te komen aan de noden van de groep/de leerling. Het is niet de 
bedoeling dat alle doelen uit dat niveau aangeboden en bereikt moeten worden.  Op basis 
van de beginsituatie van hun leerlingen selecteren zij uit hun groeilijn wat voor hun groep 
op dat moment nodig/zinvol is. Het kan ook zijn dat voor een bepaalde leerling doelen uit 
een ander niveau (lager of hoger) meer aangewezen zijn. De niveaus worden dus ruim 
genomen zodat de leerkracht nog OD kan toevoegen of weglaten naargelang de noden van 
de groep/de leerling. 
 
Om de geselecteerde doelen vervolgens uit te werken maken we gebruik van de 
‘planningsdocumenten groepswerkplan’.  Hoe we deze hanteren is terug te vinden in de 
bijhorende documenten ‘handleiding bij het planningsdocument’. 
 
Om de uitwerking van de doelen te faciliteren, hanteren we een bronnenboek waarin doelen 
geconcretiseerd worden en gekoppeld aan materiaal, methodieken… 
 
Alle originele documenten zijn per leergebied in elke klas terug te vinden in de rode mappen 
‘Curriculum type 1’ en ‘Curriculum type 8’. Deze mappen dienen enkel om te raadplegen en 
zijn dus geen werkdocument!   
 
Daarnaast beschikken de leerkrachten over kopieën van de niveaus van groeilijnen waarmee 
zij werken. De groeilijnen worden een heel jaar lang gehanteerd en op het einde van het 
jaar weer opgevraagd. Het moet immers dienen als beginsituatie voor het daaropvolgende 
schooljaar. Zij vormen naast een didactische kapstok van de leerinhoud ook een 
planningsinstrument en een evaluatiedocument. De groeilijnen wordt door iedereen gebruikt: 
zowel leerkrachten als paramedici. Eventuele opmerkingen en aanpassingen mag men gerust 
op deze kopieën aanbrengen. Dit zijn werkdocumenten die kunnen helpen bij het verbeteren 
van ons onderwijsaanbod!   
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IV. UITVOERINGSFASE 

 
1. DE KLASSENRAAD  
 

De klassenraad bestaat uit de klasleerkracht(en), de logopedist, de kinesist, de BLIO-
leerkracht, de schoolpsycholoog, de CLB-medewerker en de directeur. Bij de 
beginklassenraad voor de nieuwe leerlingen in september wordt bekeken of de leerling op 
zijn plaats zit in de pedagogische eenheid waar hij is gestart, bij welke niveaugroepen hij 
best aansluit (vb. wiskunde, spelling, technisch lezen…) en of er vanuit de zorgvraag 
bijkomende ondersteuning nodig is.  
  
De overige klassenraden vinden minstens 3 maal per jaar plaats (begin-midden-einde).  Ter 
voorbereiding van deze klassenraden wordt de totale evolutie van elke leerling in kaart 
gebracht aan de hand van het document ‘individueel handelingsplan’. Voor elke leerling  
wordt een zorgvraag uitgewerkt en tegen de daarop volgende KR geëvalueerd.  Op basis van 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt op de KR beslist wie extra ondersteuning 
(door logo, kine, blio, rand en taal…) nodig heeft om te kunnen aansluiten bij het 
groepswerkplan van de pedagogische eenheid. Deze bijkomende ondersteuning kan 
klasintern worden georganiseerd of indien nodig buiten de klas (individueel of in kleine 
groepjes).  Op de eindklassenraad geven we ons advies naar het volgende schooljaar toe.  
Voor de schoolverlaters gebeurt dit op een extra klassenraad en oudercontact eind tweede 
trimester.   
 
In de toekomst willen we ook tijd maken voor het bespreken van groepswerkplannen op de 
klassenraad om van hieruit de klasinterne werking nog beter af te stemmen op de noden van 
de groep. We starten hiermee in schooljaar 2014-2015. 
 
Een overzicht van de planning van klassenraden, oudercontacten, (leef)rapporten is terug te 
vinden in het Vademecum voor de leerkrachten. 
 
Relevante informatie uit de klassenraden wordt via individuele contacten aan de ouders 
doorgegeven. Leerkrachten noteren nadien kort feedback van het oudercontact in het 
verslag. De schoolpsycholoog en de directie zijn eindverantwoordelijken van de 
klassenraden.  
 
Verslagen zijn terug te vinden in het digitaal leerlingvolgsysteem, met name in het 
individueel handelingsplan van de leerling. 
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2. KLASINTERN WERKEN 

 1. VISIE 

Buitengewoon onderwijs staat synoniem voor werken met een multidisciplinair team. In onze 
school dragen volgende disciplines bij aan het proces van handelingsplanning: onderwijzend 
personeel (klasleerkrachten, ambulante leerkrachten, Rand en taal-leerkracht, creajuf, blio-
leerkracht, LO-leerkracht), paramedici (logo en kine) en tenslotte de schoolpsycholoog.   

Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk. In onze school kiezen we voor het 
model van een interdisciplinaire samenwerking in een multidisciplinair samengesteld team. 
Hierbij werkt men met verschillende disciplines samen aan het realiseren van de doelen.  
Leerkrachten uit één discipline hebben zowel eigen taken als taken gemeenschappelijk met 
een andere discipline.  Deze vorm van samenwerking doet recht aan de specificiteit van de 
verschillende disciplines. Ieder kan vanuit zijn specifieke deskundigheid een zinvolle, eigen 
bijdrage leveren.  Het bevestigt de complementariteit tussen de verschillende disciplines.   

Het interdisciplinair samenwerken betekent m.a.w.: 

- een gezamenlijke opdracht: het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs, 

- een gezamenlijke verantwoordelijkheid: het leren/de ontwikkeling van de leerlingen, 

- gezamenlijke taken op school-, groeps- en individueel niveau,  

- eigen taken op school-, groeps- en individueel niveau, ieder vanuit zijn eigen 
professionele deskundigheid. 

Hierbij staat centraal dat iedereen meewerkt aan ontwikkelingsdoelen en dit vanuit het 
proces van handelingsplanning, in functie van de onderwijsbehoefte van de groep en van het 
individu (= onze decretale opdracht als school voor buitengewoon onderwijs). Het 
interdisciplinair team werkt mee aan alle fasen van handelingsplanning en is dus flexibel 
inzetbaar, afhankelijk van de zorgvraag van de groep/het individu.   

Alle teamleden zijn actief betrokken bij het proces van handelingsplanning om de gepaste 
doelen te selecteren en na te streven.  Het selecteren van OD is dus niet uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van de klasleerkracht.  Hierbij is het essentieel dat het team oog heeft 
voor een brede ontplooiing van de diverse componenten van de persoonlijkheid van de 
leerling (zie ankerpunt 2 van ons Opvoedingsproject). Het gezamenlijk selecteren van OD 
schept de mogelijkheden tot een betere afstemming tussen de verschillende teamleden, een 
gezamenlijke doelgerichtheid, een gedeelde verantwoordelijkheid en een betere integratie 
van de paramedische aanpak in het onderwijsaanbod.  

Deze vorm van samenwerking veronderstelt een professionele grondhouding: 

 - elkaar ondersteunen, 

 - perspectiefinname van elkaar (h)erkennen zodat percepties veranderbaar zijn, 

 - gezamenlijke verantwoordelijkheid vooropstellen, 

 - openheid van werken tussen de verschillende disciplines. 



Sint-Victor BuLO Alsemberg   PEDAGOGISCH PROJECT    (juni 2014) 50 
 

2. PRAKTISCHE UITWERKING 
 
De verdere uitwerking is voorzien voor schooljaar 2014-2015. 
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3. SAMENWERKING MET CLB EN EXTERNE HULPVERLENERS 

3.1. CLB 
 
Onze school heeft met het vrij CLB-Halle een samenwerkingscontract waarin afspraken en 
aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding zijn vastgelegd. Dit contract werd met 
ouders besproken via de schoolraad. Niet alleen onze leerkrachten kunnen voor 
ondersteuning bij het CLB terecht. Ook leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp 
vragen. De contactgegevens van het CLB zijn terug te vinden in de brochure ‘Schoolinfo’.  
Daarin staat ook uitgeschreven met welke vragen je bij het CLB terecht kan en hoe zij een 
hulpvraag aanpakken.   
 
Het CLB is in onze school betrokken bij de verschillende fasen van handelingsplanning. Dit 
gebeurt tijdens de klassenraden, oudercontacten, overleg met schoolpsycholoog, 
leerkrachten, observatie en testing van de leerlingen… 
  
 

3.2.  Doorverwijzers en externe hulpverleners 

Een goede samenwerking met doorverwijzers en externe hulpverleners is voor ons 

belangrijk. Soms is bij een nieuwe leerling extra informatie nodig om een beter zicht te 

krijgen op de noden van deze leerling en zo de zorgvraag te verduidelijken. In dat geval 

nemen we, met toestemming van de ouders, contact op met de vorige school of andere 

(hulpverlenende) instanties. Dit kan een revalidatiecentrum zijn, een privé kinesist of 

logopedist, een Centrum voor ontwikkelingsstoornissen…  

Het gebeurt ook dat we gedurende de schoolloopbaan van een leerling het nodig achten om 

bijkomende hulp in te schakelen, vb. een psychotherapeut, een vraag voor verder 

diagnostisch onderzoek in een gespecialiseerd centrum in samenspraak met het CLB.  

Soms zijn het de ouders zelf die ons vragen om contact op te nemen met externe 

hulpverleners die hun kind begeleiden.  

Vaak is het de schoolpsycholoog, de directie, een paramedicus of het CLB die deze contacten 

onderhoudt. 

 

4. Documenten voor groepswerkplan, individueel 

handelingsplan 

 

Documenten voor GWP: zie planningsdocumenten in ‘Curriculum type 1’ en ‘Curriculum 

type 8’. 

 

Documenten voor IHP: zie digitaal leerlingvolgsysteem 
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V. EVALUATIEFASE  

1. EVALUATIE  
 

1.1. Evaluatie handelingsplanning 

 

 Op groepsniveau: zie planningsdocumenten en handleiding bij planningsdocumenten 
GWP in map Curriculum type 1 en Curriculum type 8. 

 

 Op individueel niveau: zie documenten IHP in het digitaal leerlingvolgsysteem. 

 
 
 

1.2. Evaluatie leerlingenvorderingen 
 
Bij het evalueren van de leerlingen hebben we zowel oog voor het product als het proces dat 
onze leerlingen doormaken.   
Het principe dat we nastreven is enkel dàt te testen wat werd aangebracht.  Dit betekent dat 
we afstappen van het afnemen van gestandaardiseerde testen op vaste tijdstippen.  Men 
stelt dus zelf testen op of neemt een (deel van een) standaardtest af nadat een bepaald 
onderdeel van de leerstof is afgerond.   
 
Enkel in bepaalde omstandigheden worden nog standaardtesten afgenomen.  Bijvoorbeeld 
bij leerlingen die nieuw starten in onze school kan een standaardtest ons informatie geven 
over de beginsituatie van de leerling voor een bepaald leergebied (vb. LVS Goessaert voor 
wiskunde).  Ook bij leerlingen die (mogelijks) terugkeren naar het gewoon onderwijs (zoals 
schoolverlaters, speelleerklassers type 8…) kan dit zinvol zijn. Afspraken per leergebied zijn 
terug te vinden in het Curriculum. 
 
 
Evaluatie van de groeilijnen: 

Het is de bedoeling dat telkens ter voorbereiding van een klassenraad de reeds gegeven 
inhoud van een leergebied wordt geëvalueerd.  Er zijn per schooljaar minstens 3 
klassenraden en dus 3 vaste evaluatietijdstippen. De evaluatie van de leervorderingen op de 
groeilijn gebeurt als volgt: 
 

1. we gebruiken volgende kleuren (stift): november: rood      
      februari: blauw      
      juni: groen    
   

2. elke aangebrachte leerinhoud wordt aangeduid met een  =+ 

 
3. de evaluatie van de aangebrachte leerinhoud gebeurt aan de hand van volgende 

symbolen, met bijhorende betekenis (zie onderstaande richtgetallen) 
   -    zwak  0 –  4/10 
  +/-   matig  5 –  6/10 
  +    goed  7 –  8/10 
  ++  zeer goed  9 –  10/10 
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Elke klassenraad (KR) wordt a.d.h.v. deze evaluatiedocumenten voorbereid: 

1. Een goed en zeer goed resultaat: de lln. sluit aan bij de niveaugroep 
2. Bij een 'matig' resultaat hou je de verdere evolutie in het oog. 
3.  Bij een zwak resultaat probeer je eerst te differentiëren binnen de groep.  Indien er 
onvoldoende vooruitgang is, wordt dit gemeld op de volgende KR, waar er eventueel  
een IHP wordt opgesteld en extra hulp kan worden gestart.  

 
 
Het document groeilijnen wordt een heel jaar lang gehanteerd en op het einde van het jaar 
weer opgevraagd.  Het moet immers dienen als beginsituatie voor het daaropvolgende 
schooljaar!  
Blanco toetsexemplaren  worden per leergebied verzameld in de daarvoor voorziene map.   
 
 

 

2. RAPPORTEN 

 
Ter vervanging van het vroegere ‘gedragsrapport’ starten we vanaf september 2014 met een 
nieuwe vorm van rapportering. Om de 2 maanden worden een ‘leefrapport’ voor SEO en 
Leren leren met de leerlingen meegegeven. Hierin worden voor beide leergebieden de 
doelen op school-, groeps- en eventueel individueel niveau geëvalueerd.  Deze doelen zijn 
deels gekoppeld aan de maandactiepunten van SEO en Leren leren. 
 
Het algemeen rapport waarin de andere leergebieden aan bod komen, zal in de toekomst 
ook nog herwerkt worden. Hierbij willen we aandacht hebben voor het aspect ‘breed 
evalueren’.   
 

 
 

3. REFLECTIEDOCUMENTEN EN KIJKWIJZERS 

Als leerkracht is het belangrijk regelmatig te reflecteren op je eigen handelingsbekwaamheid.  
Op school werden een aantal instrumenten voor zelfreflectie ontwikkeld die leerkrachten 
daarbij kunnen helpen.  

Kijkwijzers pedagogisch project: 

 Kijkwijzer schoolvisie (zie fase I, deel A: Schoolvisie) 
 Checklist klasinrichting (zie Bijlage) 
 Kijkwijzer mediatiekenmerken Feuerstein (zie fase III, 3. Begeleidingsstijl) 
 Checklist begeleidingsstijlen (zie Bijlage) 
 Tips over hoe we elkaar benaderen en toespreken (zie Bijlage) 
 Kijkwijzer ontwikkelingsgericht werken. (zie fase III, 5. Methodieken: Functioneel 

werken) 
 Kijkwijzer coöperatief leren. (zie fase III, 5. Methodieken: Coöperatief leren) 
 Document ‘Hospiteren’ (zie bijlage) 
 Kijkwijzer meervoudige intelligentie (zie fase III, 5. Methodieken: Meervoudige 

intelligentie) 
 Kijkwijzer klasbezoek nieuwe leerkracht (zie bijlage)  
 Document ‘Zorgvraag van de leerkracht’ (zie bijlage) 
 Richtdocument functioneringsgesprek (zie bijlage) 
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Kijkwijzers per leergebied: zie rode mappen Curriculum type 1 en 
Curriculum type 8. 
 

 SEO: - Kijkwijzer ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’            
           - Reflectie over eigen voorkeursstrategie en interactie.  
  - Sociaal-emotionele ontwikkeling – type 1 
  - Sociaal-emotionele ontwikkeling – type 8 
 

 Leren leren: -Kijkwijzer leren leren type 1 
-Kijkwijzer leren leren type 8 
-Overzicht OD leren leren type 1 en type 8 

 
 

 Wiskunde: -Kijkwijzer wiskunde type 1 
-Kijkwijzer wiskunde type 8 

 
 Wereldoriëntatie: -wero deel C: overzichtsrooster 

-wero deel D kijkwijzer: relatiematrix type 1 
-wero deel D kijkwijzer: relatiematrix type 8 
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