
VBS WEGWIJS 

zorgvisie 
 

Graag maken we jullie ‘WEGWIJS’ in onze zorgvisie. Deze visie is iets waar we naartoe willen, 

hoe we het graag zien, waar we continu naar streven en waar we dagelijks mee bezig zijn. 

Onze zorgvisie is nooit af, maar op deze manier kan u zien wat wij doen en nog willen doen op 

gebied van zorg. Met in ons achterhoofd een belangrijke WEGWIJZER:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Elk kind is uniek en beschikt over zijn eigen TALENTEN. Daarom is het op onze school 

belangrijk dat elk kind zich GOED VOELT bij ons en graag naar onze school komt. Als 

SCHOOLTEAM willen we een goede sfeer scheppen waarin voortdurend aandacht wordt 

besteed aan de TALENTEN van elk kind in zijn ontwikkeling. Zo trachten we moeilijkheden te 

voorkomen.  

Om tegemoet te komen aan de NODEN EN MOGELIJKHEDEN van alle kinderen, willen we 

een zorgbeleid op kindermaat aanbieden en uitbreiden, binnen de grenzen van onze 

draagkracht. Kinderen met uiteenlopende noden worden binnen onze school zo goed mogelijk 

opgevangen en opgevolgd.  

Tijdens de ontwikkeling van kinderen hebben we oog voor ‘BREDE BASISZORG*’ als we:   

- alle kinderen OPTIMALE KANSEN geven.  

- alle kinderen vanuit hun EIGEN MOGELIJKHEDEN (onderwijsbehoeften*) laten groeien.  

- alle kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal of motorisch vlak,   

  tijdig begeleiden en opvolgen.  

 

Door een gedifferentieerde* aanpak IN DE KLAS dragen we ZORG voor de  

onderwijsbehoeften van onze kinderen. Dit is een opdracht voor het HELE TEAM waarbij een 

nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen: leerkracht, zorgcoördinator, 

OUDERS, CLB, externe hulpverleners erg belangrijk is om tot een TOTALE 

ONTWIKKELING te komen.  

 

Om zo een echte THUIS te zijn voor ieder kind! 

 

 

We willen voor elk kind goed doen.  

Juist daarom kunnen we niet voor ieder kind gelijk doen! 



 

Woordenlijst: 

Brede Basiszorg: dit is wat de klasleerkracht doet in en buiten de klas. Dit met de bedoeling 

de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun leren en het zich goed voelen. 

Onderwijsbehoeften: wat heeft het kind nodig om op een positieve manier te kunnen groeien. 

Differentiatie: de manier waarop een leerkracht omgaat met de verschillen tussen de 

leerlingen in de klas. 

 


