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1 Situering 

CONTEXTGEGEVENS 
ligging De school ligt dicht bij het centrum van Oudenaarde. 

Omgeving onderwijsaanbod

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich een basisschool 
gewoon onderwijs, een school voor buitengewoon lager 
onderwijs van het type 1 en 8 en een school voor BU.S.O. 
met opleidingsvormen 1, 2 en 3. 

structuur Buitengewoon basisonderwijs 
School scholengemeenschap Katholiek Gewoon en Buitengewoon Basisonderwijs Oude-

naarde 
lestijdenpakket 241 Middelen urenpakket 160 

INPUTGEGEVENS 
onderwijservaring 35 

directie-ervaring 23 Directie 
bijkomende kwalificaties BO-cursus  
onderwijzend personeel 11 

(para)medisch personeel 5 
ondersteunend personeel 3 

anciënniteit 7 < 5 jaar - 3 tussen 5 en 15 jaar - 9 > 15 jaar 
Teamleden 

bijkomende kwalificaties BO-cursus - VOBO 
spreiding Overwegend lagere sociale middens 
groepen Kleuterafdeling: 3 – lagere afdeling: 4 

doelgroepleerlingen n.v.t. 

rekruteringsgebied Nagenoeg 20 km rond Oudenaarde. Er is gemeenschappe-
lijk busvervoer georganiseerd. Er zijn 18 ritten voorzien. 

Kinderen 

vervolgonderwijs Hoofdzakelijk BU.S.O. OV 1, enkele kinderen OV 2 
AANVULLENDE INFORMATIE 

Vorige SDL schooljaar 1997-1998 referentienummer 9798/4/005 
gunstig advies 
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Andere 

• De directrice gaat op TBS voorafgaand aan het rustpensioen op 1 april 2007. Ze 
wordt vervangen door een leerkracht uit de school. Deze leerkracht verving haar al 
van 12 september tot en met 15 oktober 2006 (omwille van ziekte). 

• Momenteel zijn enkele nieuwe collega’s aan de slag. Ook de orthopedagoge is 
nieuw van dit schooljaar. De vorige orthopedagoge is nu tewerkgesteld in aangren-
zende scholen en ondersteunt de nieuwe orthopedagoge. 

• De school startte dit schooljaar haar GON-werking op (2 kinderen in 2 verschillende 
scholen). 

• De leerlingenpopulatie bestaat hoofdzakelijk uit ernstig mentaal gehandicapte kinde-
ren. Er zijn meerdere kinderen met een meervoudige handicap. Er zijn twee kinde-
ren van allochtone afkomst.  

• Twee kinderen stroomden dit schooljaar vanuit de naburige type 1-school in. De 
laatste jaren werden drie kinderen naar type 1 georiënteerd. 

• Momenteel is er een grote instroom van ‘autikinderen’ (Op een populatie van 60 
kinderen zijn er ruim één derde kinderen met ASS). 

• Naast de school liggen het revalidatiecentrum ‘Ter Eecken’ en de Kinderopvang ‘De 
Blokkendoos’ (0 – 3 jaar: coëducatie gewoonontwikkelende en andersontwikkelende 
kinderen). 

• De school huurt aan het ernaastgelegen revalidatiecentrum haar turnlokaal, dat veel 
te klein is, in afwachting van de nieuwbouw. Ook het snoezellokaal wordt daar ge-
huurd. De school huurt één lokaal aan de naburige school voor type 1 en 8. Verder 
huurt ze nog een containerklas. 

• De logo’s zitten in afwachting van de nieuwbouw in een houten chalet. Kiné en ergo 
zijn ondergebracht in oude ‘boerderijstallen’. 

• De school heeft een groot tekort aan bergingsruimte. 
• De school is destijds gebouwd voor 40 leerlingen. Momenteel zijn er dat 60. Er is 

een duidelijk plaatsgebrek. 
• De school is al 8 jaar bezig met haar bouwuitbreiding. Er is een Agiondossier met als 

nummer PEC/C1/V.O.7186.B.1.2/2006/10374. De start van de werken situeert zich 
in het voorjaar van 2008. De afronding tijdens het schooljaar 2009-2010. 

 
 
 

AFKORTINGEN 
ASS--------------------------------------------------------------------------------------------------------autismespectrumstoornis 
BLIO----------------------------------------------------------------------------- bijzondere leermeester individueel onderwijs  
BLOA------------------------------------------------------------------------ bijzondere leermeester opvoedende activiteiten 
CLB------------------------------------------------------------------------------------------ centrum voor leerlingenbegeleiding 
ergo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ergotherapeut 
GON----------------------------------------------------------------------------------------------------------geïntegreerd onderwijs 
ICT------------------------------------------------------------------------------------- informatie- en communicatietechnologie 
kine ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kinesitherapeut 
logo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- logopedist 
LOC------------------------------------------------------------------------------------------------- lokaal onderhandelingscomité 
ortho--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------orthopedagoog 
SMOG-------------------------------------------------------------------------------Spreken Met Ondersteuning van Gebaren 
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2 Onderwijskundig en organisatorisch functioneren 

2.1 Onderwijskundig functioneren 

2.1.1 Beginsituatie 
In welke mate slaagt de school erin om te komen tot een relevant totaalbeeld van de beginsituatie van elk kind? 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• Voor alle leerlingen legt de school een leerlingendossier aan dat per klas beheerd wordt. Een systeem 

van intranet, momenteel in ontwikkeling, streeft naar een vlotte digitale hanteerbaarheid van de dossiers 
door alle teamleden. In de dossiers zijn ondermeer het inschrijvingsverslag en de verslagen van externe 
diensten opgenomen. De CLB-medewerker contacteert de verschillende CLB’s om de inschrijvingsver-
slagen van de nieuwe leerlingen tijdig te verkrijgen. 

• De directrice betrekt de orthopedagoge bij de aanmelding van een nieuwe leerling.  Zij ontvangen de 
ouders en hun ondersteuners die op bezoek komen. Ze grijpen dit persoonlijke onthaalmoment aan om 
de ouders te laten kennismaken met de school en de specifieke werking ervan.  Tijdens dit intakegesprek 
verzamelen ze informatie over de individuele kenmerken, de schoolloopbaan en de sociale context van 
het kind. Zij peilen daarbij expliciet enerzijds naar de draagkracht en de mogelijkheden van het kind en 
anderzijds naar de eventuele verwachtingen van de ouders. Daarna worden een paar klasgroepen be-
zocht waar het kind mogelijks voor in aanmerking kan komen en wordt het gesprek verdergezet. Kinderen 
worden meestal niet op dit informatieve kennismakingsmoment ingeschreven. Ouders kunnen dit even la-
ten bezinken en verder contact opnemen met de school. Indien zij dit wensen kunnen zij meerdere keren 
op bezoek komen of de school telefonisch contacteren. Pas dan wordt hun kind ingeschreven. 

• De orthopedagoge verzamelt bijkomende informatie over de leerling vanuit de vorige school, de ouders, 
het CLB en eventueel andere externe begeleidende instanties. In het verdere verloop van het proces van 
handelingsplanning coördineert de ortho op verschillende wijzen de uitwisseling van gegevens tussen in-
terne en externe hulpverleners, de leraren en de directeur. Alle beschikbare informatie wordt verzameld 
in het overzichtelijke leerlingendossier. De directrice of de ortho, leveren inspanningen om de gecontac-
teerde instanties aan de beloofde informatie te herinneren als deze informatie te lang op zich laat wach-
ten.  

• Sommige kinderen krijgen therapie in het naast de school gelegen revalidatiecentrum ‘Ter Eecken’. Om 
info vanuit dit centrum te bekomen, opteert de school voor verschillende mogelijkheden. Ofwel komt de 
groepsleraar samen met de dossierverantwoordelijke of met een bepaalde therapeut. Ofwel voert de or-
thopedagoge gesprekken met de orthopedagoog van het centrum.  

• Het leerlingendossier wordt in een formeel overgangsgesprek met de betrokken leraren en therapeuten 
besproken. Het bevat naast gegevens omtrent de initiële beginsituatie van de kinderen ook de vorderin-
gen en aanvullingen die de collega’s van de vorige schooljaren verzamelden. Hun individuele therapieën 
beschrijven de paramedici in een therapieplan dat voorzien wordt van randinformatie (contextgegevens) 
en dat voor de klassenraad door de klasleerkracht wordt samengevat. 

• Interne informatiegegevens worden verzameld binnen het team zelf aan de hand van instaptoetsen, ob-
servaties en gesprekken tussen de teamleden die met het kind hebben gewerkt. Alle titularissen verza-
melen observatiegegevens. Hierbij zijn onder meer de elementen uit het document ter voorbereiding van 
de kindbespreking richtinggevend. De verzamelde informatie wordt gesynthetiseerd en hanteerbaar ge-
registreerd volgens de verschillende leergebieden. 

• In de autiklas bepaalt de leerkracht door het invullen van ‘relatiebladen’ welke kinderen elkaars nabijheid 
kunnen verdragen. De paramedici maken voor alle nieuwe kinderen gebruik van een aantal aan de mo-
gelijkheden aangepaste screenings- en onderzoeksinstrumenten die gericht zijn op de niveaubepaling 
voor verschillende aspecten van de ontwikkeling. 

• Door de kleinschaligheid van de school verzamelen de kindbetrokkenen ook tijdens de veelvuldige infor-
mele contacten relevante informatie over de persoonlijke kenmerken en de achtergrondgegevens van de 
kinderen. 

• Het team gaat bewust na welke krachtige kenmerken (wat het kind graag doet, goed kan, interesses  ) 
het kind heeft en vervolledigt daardoor de beeldvorming van ieder kind op positieve wijze. Dit biedt kan-
sen om kinderen positief te benaderen en te bevestigen. 

• Het schoolteam programmeert na ongeveer één maand de klassenraden voor nieuwe leerlingen. Bij het 
begin van het schooljaar zijn er algemene klassenraden. Een tussentijdse klassenraad op vraag, behoort 
ook tot de mogelijkheden. Op het einde van het schooljaar is er een eindevaluatieklassenraad voor ieder 
kind. De procedures voor de klassenraden zijn gekend en middels formele afspraken in het schoolwerk-
plan vastgelegd. De coördinatie en de organisatie van de klassenraden is toevertrouwd aan de ortho.  

• Op basis van de voorlopige ervaringen van de groepsleraar, de informatie van de ouders, de signale-
ringstoetsen van de additionele hulpverleners en de gegevens van de orthopedagoge, het CLB en even-
tuele externe hulpverlenende instanties, vormen alle kindbetrokkenen samen met de directeur op een 
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eerste klassenraad een breed beeld van elke leerling. Wie om organisatorische redenen niet kan deel-
nemen geeft de observatie- en onderzoeksgegevens door. Deze gegevens worden elektronisch geïnte-
greerd in het document beeldvorming. De klastitularis zorgt voor de verslaglegging (beeldvorming) die 
opgenomen wordt in het leerlingendossier. Bij een klassenraad van een kind dat naar het revalidatiecen-
trum gaat, is altijd de dossierverantwoordelijke of een vervangend therapeut uit het centrum aanwezig. 

• De teamleden hebben bij de beeldvorming oog voor alle ontwikkelingscomponenten en voor alle leerge-
bieden. De socio-emotionele ontwikkeling vormt gezien de doelgroep de spil waaraan andere ontwikke-
lingscomponenten gerelateerd worden. Het totaalbeeld van de beginsituatie wordt in het document 
‘Beeldvorming’ concreet beschreven. De beeldvorming is opgesteld conform het ordeningskader van de 
decretale ‘Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs – type 2’. De gelijkvormige doorstro-
ming van de noodzakelijke gegevens doorheen de schoolloopbaan van de kinderen, bevordert de han-
teerbaarheid van deze gegevens voor alle participanten. 

• De besluiten van de kindbesprekingen geven blijk van een duidelijke kijk op orthopedagogisch handelen 
en het geloof in de ontwikkelingskansen van ieder kind. Ze resulteren in afspraken die gericht zijn op een 
individueel ontwikkelingstraject. 

• Uit de kindbespreking op basis van de beeldvorming distilleert het team een concrete zorgvraag voor elke 
leerling. Deze zorgvraag wordt op tussentijdse kindbesprekingen bijgestuurd indien nodig. 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  ddiiee  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• Bij de voorbereiding van de kindbesprekingen is de bijdrage voor bewegingsopvoeding en vanuit sommi-

ge therapieën voor de hen toegewezen leerdomeinen eerder summier en soms zeer algemeen geformu-
leerd. Zij vatten de informatie vanuit hun observatieformulier of therapieplan niet samen conform de afge-
sproken indeling bij de beeldvorming en belasten op die manier de klastitularis met de samenvatting van 
deze geïsoleerde informatie. 

• Er is geen overlegmoment tussen kine en leerkracht lichamelijke opvoeding die beiden de motorische 
ontwikkeling opvolgen. De leerkracht bewegingsopvoeding neemt eerder uitzonderlijk aan de klassenra-
den deel en geeft tijdens het gesprek met de inspectie aan soms onvoldoende zicht te hebben op de be-
ginsituatie van nieuwe kinderen. 

• Ondanks de maximale inspanningen van de kant van de school om deze tijdig te bekomen, blijken een 
aantal inschrijvingsverslagen van de Centra voor leerlingenbegeleiding of informatie uit de vorige school, 
een revalidatiecentrum, of andere externe instanties laattijdig op school beschikbaar te zijn. Hierdoor 
dient het team heel wat inspanningen te leveren om zelf diverse observaties en onderzoeken uit te voe-
ren om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en behoeften van het kind en van efficiënte aanpak-
strategieën. 

Beoordeling 
 
Alle kindbetrokken teamleden leggen op deskundige wijze de basis voor het vormen van een totaal-
beeld van de beginsituatie van elk kind. Het overzichtelijke leerlingendossier bevat relevante basisin-
formatie en is voor alle kindbetrokkenen toegankelijk. Uit dit dossier blijkt de aandacht van het team 
voor de evolutie van het kind voor alle ontwikkelingscomponenten en binnen alle leergebieden. De 
specifieke zorgvraag van elk kind wordt concreet geformuleerd en de krachtige kenmerken maken 
wezenlijk deel uit van het totaalbeeld. Dit alles weerspiegelt een sterke visie van het team gebaseerd 
op het geloof in de ontwikkeling van elk kind. De bijdrage aan de beeldvorming door sommige 
schooltherapeuten en door de leerkracht bewegingsopvoeding gebeurt niet optimaal en is niet con-
form het geldende ordeningskader. 

2.1.2 Doelenfase 
In welke mate slaagt de school erin om doelen op maat van het kind in overleg te selecteren waarbij er aandacht is voor een harmoni-
sche ontwikkeling en een optimale integratie? 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• De ontwikkelingsdoelen zijn door alle leerkrachten gekend en vormen voor alle betrokkenen een richting-

gevend ordenings- en referentiekader.  
• Het team maakt in overleg een herkenbare selectie uit de decretaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen. De 

gevolgde werkwijze bij het opmaken van de individuele beeldvorming en het groepswerkplan maken het 
mogelijk om in overleg met de meeste kindbetrokkenen een aantal ontwikkelingsdoelen te selecteren, 
aansluitend klasdoelen vast te leggen en de uitwerking hiervan te concretiseren. De ambulante leerkrach-
ten en paramedici hebben eveneens een aantal ontwikkelingsdoelen geselecteerd voor hun volledige 
werking of voor aspecten ervan. 
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• Op basis van de zorgvraag worden voor elke leerling prioritaire doelen geselecteerd die een centrale 
plaats innemen in het ortho-didactisch handelen. 

• Het team legt in het groepswerkplan langetermijndoelen vast voor een volledig schooljaar. In het groeps-
werkplan worden de individuele doelen van de verschillende leerlingen samengebracht. Waar het kan 
worden gemeenschappelijke doelen nagestreefd die op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht wor-
den.  

• Naast het groepswerkplan hebben de meeste titularissen nog een klaswerkplan waar ze voor de verschil-
lende geplande activiteiten ontwikkelings- en aanvullende doelen hebben vastgelegd. Zij formuleren in dit 
document haalbare korte termijndoelen of zinvolle tussenstappen. Er is eveneens ruimte voor evaluatie 
van de onderwijsactiviteiten en/of observaties van leerlingen. In de klasboeken noteren de onderwijsge-
venden nauwgezet doelen binnen een duidelijke functionele context, die mogelijkheden bieden tot eva-
luatie op kortere termijn. 

• Het multidisciplinair team stelt in de individuele handelingsplannen prioritaire doelen per kind voorop. 
Daarnaast worden ook prioritaire doelen van/voor ouders opgenomen die de band tussen school en thuis 
nauwer willen aanhalen. 

• De logopedisten, de ergo- en kinesitherapeut selecteren voor hun werkdomein prioritaire therapeutische 
doelstellingen per kind die in het individuele handelingsplan opgenomen worden. 

• Het groepswerkplan vormt het kader om bij de doelenselectie een veelzijdige persoonlijkheidsontwikke-
ling van de kinderen voor ogen te houden. De teamleden werken dit model uit voor alle aspecten van hun 
werking en besteden aandacht aan alle leergebieden. De uitwerking gebeurt conform de schoolafspra-
ken. In het klaswerkplan is er eveneens aandacht voor meerdere leergebieden. Voor alle leerdomeinen 
zijn er duidelijke doelenselecties. 

• Uit de doelenselectie binnen het leergebied sociaal-emotionele ontwikkeling blijkt de aandacht van het 
team voor primaire relatievorming (basisvertrouwen, veiligheid) en voor de kinderen, ook al hebben ze 
beperkingen, als sociaal wezen. Continuïteit in de aanpak van het kind op school en thuis wordt hierbij 
doelbewust nagestreefd. 

• Het schoolteam streeft de verbetering van de algemene motoriek van elk kind na. De grove motoriek 
wordt hoofdzakelijk opgevolgd door de kine. Hij richt zich in eerste instantie op kinderen met afwijkingen 
op orthopedisch en/of neurologisch vlak. Beweging wordt gezien als een middel om diverse aspecten van 
de persoonlijkheid te stimuleren. Zo levert de therapie een bijdrage op het vlak van het zelfconcept, het 
zelfvertrouwen, durf, sociabiliteit, doorzettingsvermogen en ter reductie van angst, onzekerheid en span-
ningen De motorische ontwikkeling krijgt daarnaast bijkomende kansen tijdens de bewegings- en zwem-
lessen.  

• Doelen op het vlak van de  fijne motoriek worden vooral in de klas nagestreefd, eventueel met onder-
steuning door de ergotherapeute. Zij werkt vooral individueel. De psychomotoriek als ontwikkelingsfacet 
verbeteren bij de kinderen, is haar streefdoel. De therapie is zowel gericht op basismotoriek en sensopa-
thische exploratie als op de meer complexe aspecten van de psychomotoriek (lichaamsschema, laterali-
satie, oriëntatie in tijd en ruimte,  ). De doelen binnen de fijne motoriek streven de bimanuele coördina-
tie, de oog- handcoördinatie en de krachtendosering na. Preschrijfoefeningen kunnen in de klas ook aan 
bod komen. 

• De aandacht voor communicatie en taal manifesteert zich in het hanteren van verschillende communica-
tiekanalen, o.a. aanwijzen, gebaren maken, SMOG, tot woorden en zinnen  De logopedistes helpen de 
kinderen hierbij op een zeer individuele manier, soms in overleg met de groepsleraar. In hun doelstellin-
gen hebben zij oog voor gradatie. Dit kan gaan van klanken leren uiten tot woordjes nazeggen, leren 
spreken met zinnen, maar ook pictogrammen en signaalwoorden leren lezen, de eigen naam herkennen, 
lezen en schrijven, nagaan of het kind niet kan voldoen aan de leesvoorwaarden om indien mogelijk zelfs 
te leren functioneel lezen. 

• De ambulante leerkracht lager onderwijs selecteert voor een aantal kinderen doelen op het vlak van aan-
vankelijk en/of functioneel lezen. Voor dat laatste aspect focust zij vooral op signaal- en globaalwoorden. 

• De ontwikkeling in het leergebied leren leren krijgt voldoende invulling in de doelenformulering. In de 
groepswerkplannen, uniform opgesteld voor de ganse school, noteren de meeste teamleden klasspeci-
fieke doelen. 

• De meeste teamleden of ambulante leerkrachten selecteren doelen voor het leergebied muzische vor-
ming, soms in samenhang met het leergebied communicatie of wereldoriëntatie. 

• De doelenselectie voor het leergebied wereldoriëntatie houdt rekening met de mogelijkheden en beper-
kingen van elke klasgroep en ieder kind. Doelen op het vlak van gezondheidseducatie, de domeinen tijd 
en ruimte, persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid worden prioritair vooropgesteld. 

• Bij de selectie van doelen wiskunde staat de functionaliteit centraal. Voor haar leerlingen uit het type 2-
onderwijs streeft het team eerder na dat zij in levensechte situaties adequaat kunnen omgaan met nume-
rieke informatie dan dat zij inhoudloze optelsommen kunnen maken. Kleine financiële verrichtingen tij-
dens het winkelen, omgaan met tijd, begripsvorming, meten en wegen tijdens huishoudelijke activiteiten 
streven bewust deze doelen na. 
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• Het schoolteam streeft uitdrukkelijk doelen na die een zo ruim mogelijke zelfstandigheid voor ieder kind 
viseren. Hierdoor moet het voor de kinderen mogelijk worden als individu gelukkig te leven en deelgenoot 
te worden aan de alledaagse wereld. De school wil dan ook een ‘levensschool’ zijn. De zelfredzaamheid 
wordt beoogd tijdens het zelfstandig leren eten en drinken, het zichzelf leren kleden en sluitingen leren 
openen en dichtmaken, het zorg dragen voor de eigen kledij, het wassen, tanden poetsen, zindelijk zijn 
en oog hebben voor persoonlijke hygiëne. Tijdens de wekelijkse zwembeurten viseert het team uitdrukke-
lijk de nood aan beweging, het zinvol invullen van vrije tijd, het opbouwen van een relatie met elk kind via 
de verzorging, de ontwikkeling van de persoonlijke hygiëne tijdens het douchen en de taalstimulering. 

• De doelen besteden aandacht aan wat het kind nu thuis kan doen of waarmee het later zijn leven kan 
vullen. Dit kunnen o.a. huishoudelijke werkjes zijn, allerlei vormen van spel en expressie, gezelschaps-
spelen, sport, feest vieren, handenarbeid, tuinwerk,  De vooropgestelde doelen dragen bij tot een zo 
groot mogelijke autonome participatie aan de maatschappij. 

• De bepaling van een aantal klasoverschrijdende thema’s en de planning van de geïntegreerde werkweek 
stimuleren de horizontale samenhang tussen doelen van verschillende leergebieden, de harmonische 
ontplooiing van de leerlingen en hun integratie in de maatschappij. In die zin creëert de school ook com-
penserende ontwikkelingskansen voor kinderen uit minder kansrijke gezinnen. 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  ddiiee  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• Het team verfijnde het groepswerkplan nog niet in die mate dat het kan uitgroeien tot een document 

waarin het individuele ontwikkelingstraject van kinderen nog duidelijker naar voor komt. 
• De doelenselectie voor bewegingsopvoeding wordt, zeker wat lichaamsperceptie en grootmotorische 

bewegingen en vaardigheden betreft, eerder beperkt ingevuld. De leerkracht hanteert een eigen indeling 
volgens het leerplan bewegingsopvoeding van het gewoon onderwijs en stelt van daaruit doelen voor alle 
activiteitsdomeinen voorop. Het is niet duidelijk hoe deze doelen aansluiten bij de zorgvraag van individu-
ele leerlingen en bij de doelen uit het groepswerkplan. 

Beoordeling 
 De decretaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen type 2 zijn op de school sterk richtinggevend. De 
opmaak van de individuele beeldvorming en het groepswerkplan maken het mogelijk doelen op maat 
van het kind te selecteren. Uit de doelenselectie voor alle leergebieden blijkt de intentionele aandacht 
van het team voor de harmonische ontwikkeling van elk kind.  Het team levert waardevolle inspan-
ningen om doelen te selecteren die een zo groot mogelijke autonome participatie aan de maatschap-
pij beogen. Het groepswerkplan kan nog verder verfijnd worden om het te laten uitgroeien tot een 
document waarin het individuele ontwikkelingstraject van kinderen nog duidelijker tot uiting komt. 
 

2.1.3 Voorbereidingsfase 
In welke mate slaagt de school erin haar onderwijsaanbod op maat van het kind voor te bereiden? 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• Onderling overleg betreffende de ontwikkeling van individuele leerlingen is richtinggevend voor de sa-

menstelling van de leerlingengroepen. 
• Na de klassenraden in juni werken de teamleden in overleg een voorstel uit voor de verdeling van de 

kinderen over de pedagogische eenheden gedurende het volgende schooljaar onder meer op basis van 
interne en externe test- en observatieresultaten. Nieuwe leerlingen worden op basis van de verzamelde 
gegevens over hun beginsituatie in een klasgroep ingedeeld en eventueel na een eerste klassenraad op-
nieuw georiënteerd. 

• Alle groepsleraren hanteren bij de opmaak van hun klaswerkplan een gelijkvormige structuur en indeling. 
Dit plan is richtinggevend voor hun werking. 

• De leraren vangen de verscheidenheid binnen hun groep vooral op via systematische inhoudelijke bin-
nenklasdifferentiatie en aangepaste werkvormen. In de planningsdocumenten wordt de sterk gedifferenti-
eerde aanpak expliciet opgenomen. Doelen en activiteiten voor individuele leerlingen en subgroepen ma-
ken het merendeel van het onderwijsaanbod uit. 

• De organisatorische afspraken worden in duidelijke werkroosters vastgelegd. Daaruit blijkt dat naast prak-
tische afstemming ook met inhoudelijke facetten rekening gehouden wordt. Zo stemmen de schooleigen 
paramedici en het revalidatiecentrum hun werkroosters af op onthaalmomenten, gemeenschappelijke ac-
tiviteiten e.d. 

• De evaluatie van de vooropgestelde doelen wordt vooraf bepaald. Jaarlijks worden twee groepsbespre-
kingen voorzien. Daarnaast houdt men tussentijdse individuele kindbesprekingen naargelang de noden 
van het kind en de mogelijke hieraan gekoppelde bijsturingen. 
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• Gezamenlijk uitgewerkte klasoverschrijdende projecten en extramurosactiviteiten krijgen in de voorberei-
ding de nodige inhoudelijke aandacht. Degelijke organisatorische afspraken zijn kenmerkend. 

• De leerinhouden bevatten de nodige deelstappen aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. 
Teamleden putten hiervoor uit allerlei bronnen en leerlijnen, in het verleden ontwikkeld of via nascholing 
en/of contacten met andere scholen bekomen.  

• De leerkrachten voorzien in hun werkroosters een gevarieerd aanbod van leergebieden, werkvormen, 
didactische pakketten, therapieën en bepaalde activiteiten. Dit werken ze verder uit in hun klaswerkplan. 
De additionele hulpverleners laten zich bij het vastleggen van leerinhouden en/of therapieën voornamelijk 
leiden door hun ervaring en/of onderling overleg. Daarbij steunen ze op zowel klassieke discipline-eigen 
principes als op een aantal ontwikkelingsdoelen. 

• De leerkracht bewegingsopvoeding legt in haar maandplanningen de leerinhouden per klasgroep vast. 
• De gerichte aandacht bij de jongsten uit de lagere afdeling voor lees-, reken- en schrijfvoorwaarden illu-

streert het geloof van de teamleden in het kunnen van de kinderen en de wil om hun ontwikkeling zo ver 
als mogelijk te stimuleren. 

• De teamleden richten zich op de noden van de kinderen en voorzien daarvoor passende materialen en 
specifieke hulpmiddelen. Illustratief zijn bijvoorbeeld de manier waarop sommige teamleden aanpassin-
gen binnen hun klas voorzien voor kinderen met ASS zoals de voorziening van een individueel stekje, 
een eigen plaats aan de eettafel en in de hoek, het hanteren van kalenders en verwijzers die een vast 
dagverloop visualiseren en gebeurtenissen voorspelbaar maken. De leerkracht bewegingsopvoeding 
maakt in de turnzaal eveneens gebruik van verwijzers die de duur van het aan- en uitkleden en van de 
les voor autikinderen visualiseren. 

• In de auti-klas voorzien de verantwoordelijke teamleden een omzeggens volledig individueel leertraject. 
• De leraren voorzien regelmatig activiteiten waarin doelen uit verschillende leergebieden op geïntegreerde 

wijze in een functionele context worden vooropgesteld. Door deze vorm van horizontale samenhang ver-
hoogt de kans op integratie en gevarieerde toepasbaarheid van de leerinhouden. 

• De teamleden van zowel kleuter- als lagere klassen voorzien activiteiten en aangepaste werkvormen 
gericht op de noden van de kinderen o.a. huishoudelijke activiteiten, fietsen, snoezelen, praktische zelf-
redzaamheid, winkelen,   

• De inrichting van de klasruimtes is gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren van de kinderen. 
De klassen zijn uitnodigend en verzorgd ingericht. De meeste teamleden voorzien waar dit nodig is pas-
sende hulpmiddelen en visueel ondersteunend materiaal. 

• Voor de onmiddellijke voorbereiding van de activiteiten gebruiken de titularissen en ambulante leerkrach-
ten een klasboek waarin een afgesproken indeling gehanteerd wordt. Dit document is richtinggevend voor 
de dagelijkse, concrete uitvoering van hun activiteiten en voor het invullen van de heen-en-weer-agenda 
van de kinderen. 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  ddiiee  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• Voor de vooraf ingeroosterde hulp doen leraren een beroep op de additionele hulpverleners. Deze laats-

ten voorzien hoofdzakelijk klasexterne begeleiding of therapieën van hoofdzakelijk individuele leerlingen 
en een aantal klasinterne activiteiten. Enkele schooltherapeuten vertonen nog maar weinig bereidheid om 
de noden en de aard van de leerlingengroepen, de betrokkenheid van kinderen bij het klasgebeuren en 
de tijdsinvestering bij de verplaatsingen voor individuele therapieën kritisch te analyseren om waar nodig 
meer interne klasondersteuning te voorzien. Uit de gesprekken blijkt dat leraren en directie daar in som-
mige groepen vragende partij voor zijn maar dat sommige therapeuten vanuit traditie nog niet op zoek 
gaan naar een meer rendabele inzet bij sommige doelgroepen en naar, waar mogelijk, meer samenhang 
met het klasleven in hun begeleiding. 

• Het functioneren van ambulante leerkrachten in verschillende groepen is tegenstrijdig met de visie van de 
school dat de kinderen nood hebben aan identificatiefiguren en aan veiligheid en geborgenheid. 

• ICT is beperkt operationeel in het onderwijsleerproces. 

Beoordeling 
Het schoolteam investeert sterk in een goede organisatie en voorbereiding van het onderwijsgebeu-
ren. De groeperingsvormen, de additionele individuele hulp, de klaswerkplannen ondersteunen in 
sterke mate de handelingsplanning en een onderwijs op maat voor alle leergebieden. Ambulante 
leerkrachten en therapeuten kunnen nog meer oog hebben voor een rendabele inzet en voor meer 
samenhang met het klasgebeuren. 
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2.1.4 Uitvoeringsfase 
In welke mate slaagt de school erin haar onderwijsaanbod op maat van het kind als een coherent geheel te realiseren? 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• In de aangeboden leertaken en activiteiten wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden 

van de leerlingen. Binnen de klassikale activiteiten krijgt de individuele en subgroepbegeleiding heel wat 
aandacht. De gedifferentieerde aanpak is merkbaar in de verschillen in leerinhoud, werkvormen, tempo 
en de mate van taakzelfstandigheid. In de aanbieding en de uitvoering van de taken en activiteiten wordt 
duidelijk ingespeeld op de behoefte aan contact, veiligheid, geborgenheid, waardering en succes van de 
leerling. 

• De leef- en belevingswereld van het kind krijgt aandacht binnen de thema’s en activiteiten die in de klas 
aan bod komen. De schoolprojecten, de bosklassen, de uitstappen, de winkelactiviteiten zorgen voor de 
nodige verbreding van de leefwereld van de kinderen. Er zijn ook geregeld contacten met  andere scho-
len van het gewoon en buitengewoon onderwijs, zoals tijdens het project ‘Van de brug af gezien’ of de 
zogenaamde ‘proevertjes’ op initiatief van de vereniging Inclusie Vlaanderen. Deze contacten bouwen 
bruggen tussen gewoon- en andersontwikkelende kinderen. 

• Het schoolteam geeft het welbevinden van de kinderen een voorname plaats en schenkt daar vanuit de 
aangeboden leerinhouden en werkvormen terecht gerichte aandacht aan. De school realiseert, mede 
door haar kleinschaligheid, een positief leef- en leerklimaat. De relaties tussen de teamleden en de kinde-
ren zijn gebaseerd op openheid, wederzijds respect en vertrouwen waardoor zich uiten en ontwikkelen 
gestimuleerd worden. Er zijn duidelijke regels en afspraken binnen de school waardoor een ordelijke en 
veilige leeromgeving ontstaat voor de kinderen.  

• De meeste teamleden hanteren in hun klasgroep een duidelijk systeem van belonen en straffen. Zij rea-
geren zoveel mogelijk op positief gedrag en verwoorden dit ook aan de kinderen. Ze spreken op voor-
hand beloningen af, waarderen deelstappen in het gedrag van kinderen en houden rekening met wat het 
kind leuk vindt bij het bepalen van een beloning. Straffen gebeurt onmiddellijk nadat het negatieve gedrag 
gesteld is. Indien dit gedrag te verregaand is, kunnen kinderen apart genomen worden en volgt een ge-
sprekje om de situatie te analyseren. Nadien komt de leerkracht niet meer terug op de straf of het nega-
tieve gedrag. 

• In de meeste klassen ondersteunt een vast dagverloop een voor de kinderen herkenbare en gestructu-
reerde opbouw van de schooldag. Vooral voor kinderen met ASS ondersteunt dit de voorspelbaarheid 
van gebeurtenissen. 

• Communicatie in betekenisvolle en functionele contexten en communicatieve aspecten op maat van de 
kinderen, krijgen tijdens de activiteiten ruime kansen. 

• De bijgewoonde activiteiten vertonen een duidelijke opbouw en de kinderen nemen actief aan de leeracti-
viteiten deel. Er is een efficiënte klasorganisatie. 

• Meerdere activiteiten vertonen door de duidelijke linken tussen de verschillende leerinhouden een duide-
lijke horizontale samenhang. Het verbinden van de verschillende aspecten van de werkelijkheid (taal, pic-
togrammen, functioneel rekenen, knutselen,  ) in de verschillende thema’s of projecten doorbreekt de 
grenzen van de leer- en ontwikkelingsgebieden.  

• De teamleden voeren de organisatorische afspraken uit conform de voorbereiding. Leraren en leerlingen 
hebben een duidelijk beeld van de momenten van klasinterne en –externe ondersteuning.  

• De leerkracht bewegingsopvoeding organiseert allerlei activiteiten als ijsschaatsen, een bezoek aan de 
snoezelkermis, de sportdag, een fiets- en spelhappening en fitness. Kinderen krijgen zo de gelegenheid 
om kennis te maken met zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding. 

• Er is voldoende verticale samenhang in het onderwijsaanbod van de school. Goede praktijkvoorbeelden 
zijn de uniforme opmaak van de klas- en groepswerkplannen en de klasdagboeken. 

• De klasinrichting met de geïntegreerde keukenhoek, in de meeste klassen een gezellige zit-, spreek-, 
speelhoek en de onderwijsleermiddelen waaronder het gebruik van daglijnen, kalenders, visualisatie van 
hoeken door prenten, takenborden zijn afgestemd op het verduidelijken en laten ontdekken van de hori-
zontale en verticale samenhang van de leerinhouden. 

EEeenn  rreelleevvaanntt  aassppeecctt  ddaatt  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• Sommige meervoudig gehandicapte kinderen nemen niet aan bepaalde lessen bewegingsopvoeding van 

hun groep deel. Zij volgen tijdens de lessen therapie omdat ze volgens de leerkracht bewegingsopvoe-
ding motorisch uitvallen, vooral tijdens activiteiten in open lucht. Soms sluiten ze aan bij een klasgroep 
die gaat snoezelen. De groeiende instroom van deze kinderen geeft nog geen aanleiding om voor hen op 
dit vlak een structurele oplossing in de schoolorganisatie te voorzien. 

Beoordeling 
Het team slaagt erin om voor alle leergebieden en –domeinen onderwijs te realiseren dat afgestemd 
is op het niveau van de kinderen. Er is voldoende evenwicht tussen en binnen de leergebieden. De 
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nodige verticale lijnen binnen alle leergebieden zijn daarvoor voldoende uitgetekend. De horizontale 
samenhang krijgt voldoende kansen. De school slaagt er in voldoende mate in om haar onderwijs-
leeraanbod op maat van het kind als een coherent geheel te realiseren. 

2.1.5 Evaluatiefase 
In welke mate slaagt de school erin om de vorderingen op maat van elk kind te evalueren? 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• De meeste teamleden evalueren continu tijdens de leeractiviteiten en sturen onmiddellijk bij. Op schoolni-

veau gaan ze periodiek na of de geselecteerde doelen bereikt zijn. De evaluatie heeft aandacht voor alle 
ontwikkelingscomponenten en voor alle voorziene leergebieden. De evaluatietaken worden efficiënt ver-
deeld en de evaluatiegegevens worden door klasleraren gelijkgericht en hanteerbaar geregistreerd. Eva-
luaties op vraag van een kindbetrokkene geven aanleiding tot een tussentijdse klassenraad voor dit kind. 

• De schoolkinesitherapeut noteert regelmatig op een evaluatiefiche de evaluatiegegevens van de verschil-
lende kinderen. Tweemaal per schooljaar en dit naar aanleiding van de klassenraden schrijft hij een kine-
sitherapeutisch evolutieverslag.  

• De schoollogopedisten noteren na elke activiteit een korte evaluatie of observatiegegevens in het werk-
schriftje van de leerling. Tweemaal per schooljaar en dit naar aanleiding van de klassenraden, schrijven 
ze een verslag. Dit verslag bevat beknopt de activiteiten die aan bod kwamen en elementen van het func-
tioneren van de leerling. 

• De ergotherapeute van de school noteert bij de activiteit van de individuele behandeling een korte evalua-
tie. De evaluatie van de klassikale activiteiten wordt voor elk kind bijgehouden op een overzichtelijk sche-
ma. Er wordt niet alleen rekening gehouden met wat het kind deed, maar ook met de manier waarop de 
taak tot uitvoering gebracht werd.  

• De leerkracht lichamelijke opvoeding houdt voor elk kind een individueel dossier bij waarin via tabellen 
het durven en kunnen van de kinderen op grofmotorisch vlak bijgehouden wordt. Dit dossier wordt gedu-
rende de volledige schoolloopbaan van de kinderen bijgehouden.  

• De evolutieverslagen van de therapieën die in het revalidatiecentrum gevolgd worden, worden op een 
vlotte manier aan de groepsleraar doorgespeeld. 

• De evaluatiebesprekingen tijdens de klassenraden worden door de kindbetrokkenen degelijk voorbereid. 
Observaties en reflecties en allerlei evolutieverslagen vormen de basis van de voorbereiding van de kind-
besprekingen. Uit de besluiten en de afspraken blijkt dat het team de verwerkte informatie efficiënt be-
spreekt. 

• De procedures en de werking van de klassenraad zijn voor alle teamleden duidelijk. De klastitularis for-
muleert de besluiten en zorgt voor de verslaglegging van de klassenraad. Deze neerslag, die een rele-
vant beeld van de vorderingen en de elementen tot bijsturing bevat, wordt in de klas bijgehouden en kan 
door elke betrokkene geraadpleegd worden. Alle teamleden ervaren de klassenraden als een wezenlijk 
onderdeel van het cyclische proces van handelingsplanning. 

• Op basis van de verzamelde evaluatiegegevens en na bespreking in de klassenraad wordt indien nodig 
de begeleiding van het leerproces bij het kind bijgestuurd en geoptimaliseerd. Wanneer er stagnaties of 
regressies zijn in de ontwikkeling van de leerling worden daarvan de mogelijke oorzaken opgespoord. 

• Tijdens de eindklassenraad wordt de beginsituatie voor het volgende schooljaar bepaald of wordt, indien 
van toepassing, advies gegeven voor het vervolgonderwijs. 

• In februari en juni zijn individuele oudercontacten voorzien. De resultaten van de eindevaluatieklassen-
raad worden met de ouders besproken. Naar gelang de noodzaak zijn er huisbezoeken. Het team infor-
meert de ouders duidelijk over wat het kind verworven heeft. 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  ddiiee  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• De evaluatiebundel bewegingsopvoeding wordt door de desbetreffende leerkracht nog niet aangewend 

om de klastitularissen evolutieverslagjes te bezorgen van de grofmotorische ontwikkeling en andere rele-
vante ontwikkelingscomponenten. 

• De beschikbare evolutieverslagen van sommige paramedici vertonen nog maar een beperkte concordan-
tie met de afgesproken indeling bij de beeldvorming. 

Beoordeling 
Het team hanteert een evaluatiesysteem dat gericht is op alle ontwikkelingscomponenten en alle 
leergebieden waardoor een diepgaand totaalbeeld van de evolutie van elk kind verkregen wordt. Ou-
ders worden duidelijk geïnformeerd over wat het kind verworven heeft. Het schoolteam wendt de 
klassenraad als een kwaliteitsvol overlegsysteem aan. De evaluatiegegevens van bepaalde school-
therapeuten en  de leerkracht bewegingsopvoeding kunnen nog meer ingebed worden in het gehan-
teerde evaluatiesysteem. 
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2.2 Organisatorisch functioneren 

2.2.1 Beschikken over een gezamenlijke doelgerichtheid 
In welke mate is de school in staat om via een gelijkgerichte visie op doelen en middelen, via zelfevaluatie en positionering, het onder-
wijskundig doel te realiseren? 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• Het team heeft een gelijkgerichte visie op de concretisering van het proces van handelingsplanning. Het 

onderwijsaanbod is in alle groepen expliciet gericht op de groeps- en de individuele zorgvraag na een 
grondige en heldere beeldvorming. 

• De teamleden kunnen de specifieke accenten van hun type 2-school motiveren. Daartoe ontwikkelden ze 
een visietekst ‘Specifieke werking van Levensblij’. Hierin worden de doelstellingen beschreven die ze pri-
oritair achten voor hun school. In haar pedagogisch project profileert de school zich als een geloofs-, leer- 
en leefgemeenschap conform haar eigen specifieke accenten. 

• Er is overeenstemming binnen het schoolteam over de sterke en zwakke kanten van de school. De team-
leden zijn nauw betrokken bij de prioriteitenbepaling van hun school. Op de personeelsvergadering van 
juni wordt een jaarlijks evaluatiemoment voorzien. 

• Met inspraak van de schoolteamleden zijn heel wat beslissingen genomen en afspraken gemaakt die het 
gezamenlijk en gelijkgericht werken bevorderen. Zo ontwikkelden de teamleden in gezamenlijk overleg en 
binnen een proces van schoolwerkplanontwikkeling, een aantal schooleigen planningsdocumenten. Er 
werd een model van klaswerkplan en individueel handelingsplan afgesproken en ingevoerd. Het team op-
teerde bij de aanwending van het lestijdenpakket voor co-teaching door ambulante leraren in plaats van 
de oprichting van een extra pedagogische eenheid. 

• Op de klassenraden evalueert men regelmatig en hoofdzakelijk impliciet de inspanningsverplichting voor 
alle leergebieden op basis van de vorderingen van de kinderen. Er heerst op schoolniveau een grote 
openheid en een attitude om te reflecteren over het eigen handelen, dat van de kinderen, de groep en 
over het functioneren van de school. Zelfevaluatie is als het ware een continu proces dat informeel vorm 
krijgt met duidelijke effecten op het onderwijskundig en organisatorisch handelen. 

• Het schoolteam profileert zich naar buitenuit in frequente contacten met ouders, de buurt, de lokale scho-
lengemeenschap en binnen de regio in samenwerking met scholen voor gewoon en buitengewoon basis-
onderwijs. Bij de aanvang van het schooljaar krijgen alle ouders een bundel met daarin alle praktische en 
nuttige informatie. Er bestaat een folder met algemene informatie over de school. Uit de zorgvuldig bijge-
houden persberichten, blijkt dat de school zich geregeld aan de buitenwereld laat kennen.  

• De school formuleert duidelijke verwachtingen naar de externe participanten en verwacht dat ze inspelen 
op de noden van de school die geformuleerd staan in het pedagogisch project. 

• Het team levert heel wat inspanningen om duidelijke en eerlijke informatie aan de ouders te verstrekken 
en gaat op deze manier pro-actief om met eventuele onrealistische verwachtingen. 

EEeenn  rreelleevvaanntt  aassppeecctt  ddaatt  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• De school bewaakt het evenwicht tussen enerzijds vragen en verwachtingen van ouders en anderzijds de 

eigen prioriteiten en behoeften op schoolorganisatorisch vlak nog onvoldoende op het vlak van het in-
roosteren van individuele therapieën door schooleigen paramedici. 

Beoordeling 
De school beschikt over een gezamenlijke doelgerichtheid. De kritische instelling van de meeste 
teamleden zorgt voor een informele evaluatiecultuur die sterk bijdraagt tot het realiseren van het 
onderwijskundig doel. Tijdens het proces van handelingsplanning is een consequent en gelijkgericht 
handelen, conform de algemene afspraken grotendeels verworven. Het schoolteam kan zich nog 
duidelijker positioneren om vragen en invloeden van buiten uit te verzoenen met de noden van de 
school. 

2.2.2 Beschikken over een intern leiderschap om een eigen beleid te voeren 
In welke mate is de school in staat om richting te geven, de gevaren koers te bewaken, gerichte druk uit te oefenen en een ondersteu-
nend netwerk te creëren met het oog op de realisatie van het onderwijskundig doel? 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• Vernieuwingsinitiatieven werden de voorbije jaren door de orthopedagoge op een strategische manier 

voorbereid en geïntroduceerd. Zij bewaakte inhoudelijk de gevaren koers en zag erop toe dat de uitvoe-
ring conform de schoolvisie gebeurde. 
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• Naargelang de functie, de specifieke opdracht, de deskundigheid en/of de interesse geven verscheidene 
teamleden, en ook externe participanten, concreet mee richting aan bepaalde aspecten van de werking 
binnen de hele school of binnen een afgebakend onderdeel ervan. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke 
als voor de organisatorische werking. 

• Onder de teamleden heerst wederzijds respect en vertrouwen. Verschillende van hen getuigen dat de 
directie luisterbereid, begripvol en correct is. Ze waarderen haar vlotte bereikbaarheid alsook haar empa-
thische en menselijke aanpak. 

• Niettegenstaande de directrice occasioneel in de klassen komt, heeft zij toch in zekere mate zicht op het 
functioneren van de teamleden.  

• De kwaliteit van de handelingsplanning en de handelingsplannen wordt door de orthopedagoge bewaakt. 
Zij kijkt de groepswerkplannen en de individuele handelingsplannen na. Zij grijpt in om indien nodig de 
werking bij te sturen. 

• De wisselwerking tussen de ortho die instaat voor de kwaliteitsbewaking van de handelingsplanning en 
de uitvoerders van de handelingsplannen, getuigt van inzicht en strategie. 

• De grote openheid en het vertrouwen tussen de personeelsleden maken het onderling uitwisselen van 
dagelijkse, positieve en negatieve praktijkervaringen vanzelfsprekend en dit zorgt mee voor een informeel 
op mekaar afstemmen van de koers. 

• Een aantal werkgroepen creëren kansen om een netwerk uit te bouwen, voornamelijk op schoolorganisa-
torisch vlak. Om organisatorische redenen (andere opdracht ortho, afwezigheid enkele titularissen, afwe-
zigheid directie,  ) draaien ze momenteel op een laag pitje. 

• De orthopedagoge en de BLOA vormen een ondersteunend netwerk op het vlak van het ortho-didactisch 
beleid. 

• De directie ondersteunt teamleden en leerlingen bij probleemsituaties. 
• De directeur neemt deel aan de maandelijkse bijeenkomsten van de vereniging ‘Inclusie Vlaanderen’. 

Vanuit deze bijeenkomsten ontstond een netoverschrijdende samenwerking met andere scholen buiten-
gewoon en gewoon onderwijs die resulteerde in een aantal  gezamenlijke projecten. 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  ddiiee  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• Formele, gerichte klasbezoeken of andere initiatieven om vernieuwingen, prioriteiten en/of klassengeïn-

tegreerd handelen van leraren en schooltherapeuten op te volgen tot op de werkvloer worden nog te be-
perkt gehanteerd als middel om gerichte druk uit te oefenen. 

• De orthopedagoge nam, op vraag van het schoolbestuur, een andere opdracht waar in andere scholen 
van de scholengemeenschap. Het stopzetten van haar bepalende rol en deskundigheid binnen het pro-
ces van handelings- en groepswerkplanning, betekent voor deze kleine school een vorm van stagnatie op 
het vlak van het ortho-didactisch en het algemeen schoolbeleid.  

Beoordeling 
De school beschikt over een degelijk intern leiderschap dat gedragen wordt door een geëngageerde 
directeur en tot voor kort door een deskundige orthopedagoge. Vooral deze laatste gaf op een stra-
tegische manier de richting aan waarin door het team gewerkt diende te worden. De gerichte druk is 
beperkt, maar de dagelijkse informele uitwisseling van praktijkervaringen zorgt voor een zekere vorm 
van koersafstemming tussen de verschillende schoolparticipanten bij de realisatie van het onder-
wijskundig doel. 

2.2.3 Beschikken over het vermogen tot communicatie en overleg 
In welke mate benut de school de communicatie- en overlegmogelijkheden om het onderwijskundig doel te realiseren? 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• De informatiedoorstroming in de school verloopt efficiënt o.a. via de dagelijkse informatieflap, het mede-

delingenbord, het individuele berichtenvakje en de maandelijkse schoolactiviteitenroosters die een over-
zicht geven van gebeurtenissen, activiteiten, uitstappen en overlegmomenten. 

• Heel wat teamleden benutten de vele mogelijkheden tot informeel overleg. Hierdoor is een vlotte, interne 
communicatie gegarandeerd en wordt de coördinatie van de verschillende fasen van handelingsplanning 
ook vaak informeel besproken. 

• Op maandag vergadert het kernteam dat bestaat uit de directeur, de orthopedagoge en de psycholoog 
van het CLB. Tijdens dit overlegmoment vinden kindbesprekingen plaats en worden in samenspraak op-
lossingen voor zorgvragen van kinderen, allerlei vragen van leraren en ouders en voor problemen in de 
communicatie school-thuis gezocht. Tevens worden mogelijke thema’s voor info- en gespreksavonden 
aangekaart. 

• Het schoolteam ervaart de personeelsvergaderingen als ondersteunend. De voorwaarden om efficiënt te 
vergaderen zijn vervuld: de agenda is vooraf gekend en er wordt volgens beurtrol een verslag opge-
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maakt. De teamleden worden betrokken bij de besluitvorming. Opsplitsing per niveau of per discipline 
komt meer en meer op gang. 

• Tijdens een persoonlijk onthaalmoment krijgen ouders bij een mogelijke inschrijving van hun kind uitleg 
over de specifieke werking van de school en wordt er vooral geluisterd naar wat de ouders te vertellen 
hebben en welke hun prioriteiten zouden zijn.  

• Ouders krijgen heel wat kansen tot uitwisseling van informatie over de vorderingen van hun kinderen of 
over de klas- en schoolwerking, o.m. door de kennismakingsavond, de individuele oudercontacten, de in-
formele contacten tijdens het kerst- en tuinfeest en tijdens huisbezoeken. De teamleden informeren en 
betrekken de ouders als evenwaardige partners. 

• Door de dagelijkse controle en ondertekening van het heen- en weerboekje, kunnen ouders de school-
werking goed volgen en kunnen ze hun kind tijdens kleine opdrachtjes mee begeleiden. Het schoolkrantje 
met verslagjes van uitstappen, klas- en schoolactiviteiten biedt ouders een boeiende inkijk in het klas- en 
schoolleven. 

• 90 % van de ouders werkten mee aan het tevredenheidsonderzoek. 16 van de 21 items halen meer dan 
90 %. Het hoogst scoren: ‘Mijn kind wordt aangemoedigd om al zijn talenten te ontwikkelen’ (100 %), ‘Als 
ouder ben ik welkom op school’ (100 %), ‘Ik voel mij betrokken bij de werking van de school’ (100 %), 
‘Mijn kind kent de afspraken die op school gelden’ (98 %), ‘ Ik krijg geregeld duidelijke informatie over de 
ontwikkeling van mijn kind’ (98 %). 

• De goede samenwerking met het revalidatiecentrum, de CLB-medewerker en diverse andere externe 
participanten zijn uiterst waardevol bij de realisatie van het proces van handelingsplanning. 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  ddiiee  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• Door de sterke aangroei van kinderen verloren de leraren hun personeelslokaal. Het ontbreekt hen bijge-

volg aan een ruimte waar rustig en ontspannen overleg met collega’s mogelijk is. 
• De verdere ontwikkeling van het digitale beheer van de leerlingendossiers kende door situationele facto-

ren een zekere vertraging en wordt voorlopig nog niet concreet uitgewerkt. 
• De ergo, de logo’s en de kine voorzien elke donderdagnamiddag een vast overlegmoment. Er komen 

voornamelijk praktisch-organisatorische items aan bod. Dit overleg creëert nog maar beperkt een leerin-
houdelijke meerwaarde. 

• In het tevredenheidsonderzoek voor ouders scoort volgend item minder goed: ‘Het schoolgebouw is vei-
lig’ (47 %). 

Beoordeling 
Zowel intern als extern zijn er ruim voldoende communicatie- en overlegmogelijkheden. De vele in-
formele en de formele contacten tussen de teamleden vormen een garantie voor permanente reflectie 
over het onderwijsleeraanbod en het pedagogisch-didactisch handelen. Ook de samenwerking met 
externe partners is sterk ondersteunend voor de realisatie van de harmonische ontwikkeling en de 
optimale integratie van de kinderen. Het digitale beheer van de leerlingendossiers en de optimalisatie 
van bepaalde overlegmomenten kunnen verder uitgewerkt worden. 

2.2.4 Beschikken over ruimte voor professionele ontwikkeling 
In welke mate bevordert de school de professionele ontwikkeling van de teamleden om het onderwijskundig doel te realiseren?  

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  wwaaaarriinn  ddee  sscchhooooll  ggooeedd  iiss  
• De teamleden benutten de momenten waarop ze met zijn tweeën in een klasgroep functioneren om van 

elkaar te leren. 
• De schooleigen therapeuten, de therapeuten uit het revalidatiecentrum en de CLB-medewerker onder-

steunen de leraren met passende informatie bij specifieke problemen. 
• Leraren kregen tot vorig schooljaar kansen om zich in het proces van groepswerk- en handelingsplanning 

te bekwamen. De orthopedagoge bood hen daartoe heel wat leerervaringen en kansen.  
• Het team volgde de laatste jaren voornamelijk teamgerichte nascholing rond autisme en sensorische 

integratie. De grote instroom van kinderen met ASS zette hen daartoe aan. Op de laatste personeelsver-
gadering van het schooljaar worden nascholingsbehoeften van het team geïnventariseerd, evenals 
schoolprioriteiten die aanleiding geven tot nascholing. 

• De leerkracht bewegingsopvoeding kan voor haar leergebied specifieke nascholing volgen. Zij partici-
peerde tot vorig schooljaar aan de kerngroep lichamelijke en bewegingsopvoeding van de katholieke dio-
cesane pedagogische begeleiding Gent. 

• De toekomstige directeur volgt de DHOS-opleiding (Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën). 
• Diverse teamleden grijpen kansen om van andere scholen te leren via intervisiemomenten georganiseerd 

door de netspecifieke pedagogische begeleiding. 
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• Nieuwe teamleden worden gestimuleerd om hun professionaliteit te verhogen door het volgen van een 
VOBO-opleiding of andere specifieke vervolmakingscursussen. 

EEeenn  aaaannttaall  rreelleevvaannttee  aassppeecctteenn  ddiiee  ddee  sscchhooooll  kkaann  vveerrbbeetteerreenn  
• De teamleden krijgen weinig formeel feedback op hun specifieke onderwijsstijl en pedagogisch-didactisch 

handelen in de eigen groep.  
• Mentorschap van nieuwe teamleden wordt in de praktijk door ervaren collega’s waargenomen. Hun coa-

ching verloopt nog niet gestructureerd. 
• De school beschikt over een beperkt aanbod van actuele pedagogisch-didactische tijdschriften. Er zijn 

enkele actuele naslagwerken, heel wat bronnen en leerlijnen beschikbaar in de school maar door het ont-
breken van een overzichtelijke mediatheek worden de kansen beperkt om deze werken vlot te raadple-
gen en te hanteren. 

Beoordeling 
De teamleden beschikken  over voldoende ruimte en mogelijkheden tot professionele ontwikkeling. 
Er zijn voornamelijk op informeel vlak voldoende kansen om van elkaar te leren. Formele feedback 
en structurele coaching van nieuwe teamleden kunnen het functioneren van de teamleden nog opti-
maliseren. Er zijn voldoende kansen tot externe professionalisering aansluitend bij behoeften en 
noden van teamleden en bij schoolprioriteiten. 

2.3 Synthesebeeld 

De Vrije Basisschool voor Buitengewoon onderwijs ‘Levensblij’ ligt dicht bij het centrum van Oudenaarde. 
Vlakbij bevinden zich een gewone basisschool, een type 1 en 8-school, een school voor BU.S.O., een reva-
lidatiecentrum en de kinderopvang ‘De Blokkendoos’. Het overgrote deel van de kinderen is ernstig mentaal 
gehandicapt en er is een relatief groot aandeel van kinderen met ASS. De school heeft door de aangroeien-
de leerlingenpopulatie een groot gebrek aan ruimte en comfort. De geplande bouwwerken zijn dan ook 
hoogdringend en noodzakelijk. 
 
De school kenmerkt zich door een sterk en democratisch schoolbeleid met duidelijke verwachtingen naar 
interne en externe participanten. Vanuit een degelijk intern leiderschap, formeel en informeel overleg, een 
duidelijke visie omgezet in passende strategieën, aandacht voor gerichte professionaliteit en in een goede 
sfeer wordt als het ware permanent gereflecteerd op de werking. Zo streeft het team het gelijkgericht realise-
ren van de specifieke onderwijsopdracht na. Vandaar dat dit alles resulteert in een functioneel onderwijs-
aanbod dat aansluit bij het ervarings-, leer- en ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 
Een transparante organisatie met gedelegeerde verantwoordelijkheden en heldere procedures zorgt voor 
een efficiënt sturend en ondersteunend netwerk. De werking van interne en externe ondersteuners en het 
benutten van ieders deskundigheid dragen hier zeker toe bij. Het team communiceert sterk met ouders, 
maar dient zich nog duidelijker te positioneren om hun verwachtingen te verzoenen met schooleigen noden 
en behoeften. Nascholingsinitiatieven sluiten nauw aan bij deze noden en bij vooropgestelde schoolprioritei-
ten, maar formele feedback bij het opvolgen van deze prioriteiten tot op de klasvloer en structurele coaching 
van nieuwe teamleden kunnen het functioneren van alle teamleden binnen het proces van handelingsplan-
ning optimaliseren. 
 
De aandacht voor de verruiming van alle ontwikkelingscomponenten, binnen alle leergebieden is duidelijk 
zichtbaar op school- en klasniveau. Positief is dan ook dat binnen het proces van handelingsplanning de 
socio-emotionele ontwikkeling, gezien de doelgroep, de spil is waaraan andere ontwikkelingscomponenten 
gerelateerd worden. 
De ontplooiing van de totale persoonlijkheid krijgt binnen alle fasen van de handelingsplanning de nodige 
aandacht. De bepaling van de beginsituatie, met een brede beeldvorming, is een eerste stap binnen dit pro-
ces. Het overzichtelijke leerlingendossier geeft een relevant beeld van ieder kind met aandacht voor de 
krachtige kenmerken en de specifieke zorgvraag. Het digitale beheer van de dossiers kan de doorstroming, 
het aanvullen en benutten van deze gegevens door alle teamleden ongetwijfeld gunstig beïnvloeden. 
Er is grote aandacht voor een doelenselectie die een harmonische ontwikkeling en een zo groot mogelijke 
autonome participatie aan de maatschappij beogen. De teamleden maken meer en meer werk van de inte-
gratie van de decretaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen in de groeps- en individuele curricula. Zij proberen 
zo naast de groepszorgvraag ook de individuele zorgvraag van elk kind centraal te stellen. Het groepswerk-
plan kan echter nog verfijnd worden tot een document waarin het individuele ontwikkelingstraject van de 
kinderen nog duidelijker tot uiting komt. De bijdrage aan de beeldvorming, aan de doelenselectie en aan de 
evaluatiemomenten door schoolparamedici en leerkracht bewegingsopvoeding kunnen meer aansluiten bij 
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het afgesproken ordeningskader. 
Het schoolteam investeert sterk in een goede organisatie en voorbereiding en realiseert zo een continu en 
evenwichtig onderwijsaanbod op maat van het kind. Het inschakelen van ambulante leraren en schoolthera-
peuten rendeert, gezien de specificiteit van bepaalde groepen, niet tenvolle en vertoont soms te weinig sa-
menhang met het klasgebeuren. Daarnaast verdient een structurele oplossing voor de bewegingsopvoeding 
van meervoudig gehandicapte kinderen meer aandacht. Duidelijke linken tussen verschillende leergebieden 
bevorderen de horizontale samenhang waardoor het opvoedkundige uitgangspunt ‘leren leven’ volop stimu-
lansen krijgt. 
Doordat de evaluatie aansluit bij de doelenselectie vanuit een concrete zorgvraag, slaagt het schoolteam 
erin een diepgaand totaalbeeld van de evolutie van elk kind te verkrijgen. De verzamelde gegevens worden 
gebruikt om het onderwijsleerproces op leerlingenniveau bij te sturen en dienen als basis voor een nieuwe 
beginsituatiebepaling. Deskundig gecoördineerde en goed voorbereide klassenraden vervullen een sleutelrol 
binnen het cyclische proces van handelingsplanning. De evaluatiegegevens van bepaalde paramedici en de 
leerkracht bewegingsopvoeding concorderen nog niet met het gehanteerde evaluatiesysteem. De ouders 
worden, als volwaardige partners, duidelijk geïnformeerd over de evolutie van hun kind. 
 
Vanuit de overwegend positieve vaststellingen volgt het besluit dat de school voldoende kwaliteitsvol onder-
wijs realiseert. Er is bovendien genoeg bereidheid aanwezig om de geformuleerde aanbevelingen aan te 
pakken en zo de opvoedings- en onderwijskwaliteit nog verder op te trekken. 

2.4 Aanbevelingen en tekorten onderwijskundig en organisatorisch functioneren 

2.4.1 Aanbevelingen 
Met de bedoeling een schoolintern proces van kwaliteitszorg te stimuleren, formuleert de inspectie vanuit 
schoolontwikkelingsperspectief een aantal aanbevelingen. Op deze manier wil zij aangeven waar eventuele 
actieterreinen gelegen zijn. Zo kan de school: 
• De bijdrage aan de beeldvorming, de doelenselectie en de evaluatiemomenten door schooltherapeuten 

en leerkracht bewegingsopvoeding optimaliseren conform het geldende ordeningskader. 
• Het inschakelen van ambulante leraren en schooltherapeuten meer laten renderen aangepast aan speci-

fieke doelgroepen en meer continuïteit in de begeleiding voorzien. 
• Het digitale beheer van de leerlingendossiers verder uitwerken. 
• Het groepswerkplan nog verfijnen om het te laten uitgroeien tot een document waarin het individuele ont-

wikkelingstraject van kinderen nog duidelijker tot uiting komt. 
• Vanuit de schoolorganisatie een structurele oplossing voor de bewegingsopvoeding van meervoudig ge-

handicapte kinderen uitbouwen. 
• Initiatieven opzetten die de nodige gerichte druk uitoefenen om vernieuwingen en prioriteiten tot op de 

werkvloer te realiseren. 

2.4.2 Tekorten 
• nihil 
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3 Risicobeheersingsbeleid 

3.1 Toelichting 

De inspectie heeft een signaalfunctie voor de scholen in het kader van een dynamisch risicobeheersingsbe-
leid. Zij steunt hierbij op artikel 7 § 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1999: “De in-
spectie zal een marginale controle uitoefenen op de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en bewoon-
baarheid. Tevens zal zij onderzoeken of de materieel bevoegde overheden geen tekortkomingen hebben 
vastgesteld en of alle wettelijk vereiste veiligheidsattesten zijn afgeleverd.” 
 
Aan de hand van de dynamische inspectie-index zijn volgende vier indicatoren onderzocht: 
n De organisatie van het veiligheids- en welzijnsbeleid 
o De bewoonbaarheid van de schoolinfrastructuur 
p De veiligheid van de leer- en werkomgeving 
q Hygiëne, gezondheid en milieuzorg 
 
Iedere indicator wordt gedekt door een aantal variabelen. In de bijlage van dit verslag wordt elke variabele 
gewaardeerd op een schaal van 0 tot en met 4. 

3.2 Aanbevelingen en tekorten risicobeheersingsbeleid 

Om het risicobeheersingbeleid te optimaliseren kan de school: 
• Direct bij of in de gymzaal EHBO-materiaal voorzien of tijdens lessen bewegingsopvoeding een EHBO-

tas meenemen. 

De school dient de volgende maatregelen te integreren in het beleidsplan en verbeteracties op te 
nemen in het jaaractieplan: 
• In de toekomst de nodige accommodatie voorzien afgestemd op de effectieve leerlingenpopulatie (60 

kinderen in plaats van 40). Dit dient gepaard te gaan met het voorzien in voldoende bergruimte. Een vol-
doende ruime speelplaats met een aangepast overdekt gedeelte en voldoende verharde oppervlakte is 
een must. De geplande uitbreidingswerken zijn hoogdringend en noodzakelijk. 
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4 Andere wettelijke bepalingen 

4.1 Didactisch materieel en schooluitrusting 

De school beschikt over voldoende didactisch materieel en over een aangepaste schooluitrusting om de 
ontwikkelingsdoelen na te streven.  

4.2 Wettelijke voorschriften 

Voor zover de inspectie bij de controle van een aantal documenten heeft kunnen vaststellen, wordt de 
schooladministratie op een correcte manier bijgehouden en afgehandeld. De school leeft de wettelijke voor-
schriften na. De inspectie brengt de volgende vaststellingen onder de aandacht van het schoolbestuur: 
• Het door de directeur voorgesteld nascholingsplan is niet ter goedkeuring aan het LOC voorgelegd. 
• In de informatiebrochure voor de ouders is de samenstelling van de scholengemeenschap niet opgeno-

men. 

4.3 Aanbevelingen en tekorten naleving andere wettelijke bepalingen 

4.3.1 Aanbevelingen 
De school kan de naleving van de wettelijke bepalingen verbeteren door op basis van:  
• het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (art.28) de samenstelling van de scholengemeenschap 

op te nemen in de informatiebrochure voor de ouders. 
• het decreet betreffende de lerarenopleiding en de nascholing van 16.04.1996 (art. 47) het door de direc-

teur voorgesteld nascholingsplan ter goedkeuring aan het LOC voor te leggen. 

4.3.2 Tekorten 
• nihil 
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5 Conclusies en advies 

5.1 Conclusies 

• Het onderwijskundig en het organisatorisch functioneren in deze school voldoen. 
• Het risicobeheersingsbeleid in deze school voldoet.  

Vermits de tekorten in verband met bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne geen acuut gevaar beteke-
nen, houdt de inspectie rekening met het ingediende bouwdossier. 
Het schoolbestuur blijft evenwel verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen en de teamleden, 
ook tijdens de periode die nodig is om het bouwdossier te realiseren. 

• De naleving van de andere wettelijke bepalingen in deze school voldoet. 

5.2 Advies 

In uitvoering van het Decreet van 17 juli 1991, inzonderheid het artikel 5, alsmede in uitvoering van het Be-
sluit van 2 februari 1999, artikel 10, wordt een gunstig advies uitgebracht voor verdere erkenning en subsi-
diëring.  
 
 
De inspecteurs basisonderwijs De coördinerend inspecteur  
 
 
 
 
 
Anne Vanwelden                           Geert Alleman  Jos Van Vreckem 
 
 
Datum van verzending aan het schoolbestuur en de directie:  
 
 
Voor kennisneming: 
De directie Het schoolbestuur 
 
 
 
 
Naam: Naam en functie: 
Datum: Datum: 
 
 
Het ondertekende verslag moet binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst teruggezonden worden aan de 
coördinerend inspecteur. Het schoolbestuur kan op- of aanmerkingen formuleren na kennisneming van dit 
verslag en deze meezenden als bijlage. 
 

Vak bestemd voor de stafleden van de inspectie basisonderwijs 
De coördinerend inspecteur 

Verslag 
ontvangen doorgestuurd Jos Van Vreckem 

Destelheidestraat 10 
1653 Dworp 

  

Handtekening 

De inspecteur-generaal basisonderwijs 
Roger Peeters 

Hendrik Consciencegebouw 
4BC04 

Koning Albert II-laan 15 
1210 BRUSSEL 

Datum Handtekening 

 


