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INLEIDING 
 
Vanuit de bezorgdheid om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, zullen we binnen onze 
scholengemeenschap permanent onze werking in vraag stellen en zullen we trachten acties uit te 
werken op niveau van de scholengemeenschap, de school, de individuele leerkracht en leerling ter 
verbetering van de onderwijskwaliteit. 
 
We beogen een maximale leerwinst bij elke kleuter en leerling. 
 
Het minimaal decretaal schoolwerkplan op niveau van de scholengemeenschap en het 
schoolwerkplan op niveau van de school zijn instrumenten die gebruikt worden om de acties binnen 
het streven naar onderwijskwaliteit/leerwinst vast te leggen en dit vanuit een breed gedragen visie. 
 
Een schoolwerkplan is tevens een document van een school waarin naast het pedagogisch project 
allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met de betrekking tot 
organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs. 
 
Met schoolwerkplan als proces bedoelen we dat alle schoolbetrokkenen en in het bijzonder het 
schoolbestuur en het schoolteam gezamenlijk het schoolwerkplan opstellen, aanvullen en later 
regelmatig bijsturen. Een schoolwerkplan heeft een dynamisch karakter: het is nooit helemaal ‘af’.  
In die zin is schoolwerkplanontwikkeling een continu proces.  
Schoolwerkplanontwikkeling is één van de processen die de kwaliteitszorg in functie van 
schoolontwikkeling van de school ondersteunen.  
Het schoolwerkplan is een instrument dat een totaalbeeld geeft van de school. Het omvat enerzijds 
het pedagogisch project en de decretaal vastgelegde elementen en anderzijds de beschrijving van 
processen, de wijze waarop de school haar kwaliteit bewaakt, de neerslag van afspraken, 
maatregelen ...  
Het geheel vormt als het ware het draaiboek voor de werking van de school. Het is tegelijk leidraad, 
informatiebron, referentiekader en uitgangspunt voor evaluatie en bijsturing voor alle 
schoolbetrokkenen. Het schoolwerkplan is tevens een verantwoordingsbron naar de gemeenschap 
toe en kan een basis vormen voor externe evaluatie. 
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Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 bepaalt in artikel 47 wat een schoolwerkplan 
minimaal moet bevatten.  
Ieder schoolbestuur maakt voor elk van zijn scholen een schoolwerkplan dat ten minste volgende 
elementen bevat: 
 

1. de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele 
uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd; 

2. de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen; 
3. de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt 

gerapporteerd; 
4. de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die 

leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon 
en/of buitengewoon onderwijs; 

5. de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de 
optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen. 
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1. Het pedagogisch project 

 
De scholengemeenschap "Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs Anderlecht" bestaat uit 7 
basisscholen en 1 school voor buitengewoon lager onderwijs.  
Alle scholen staan onder de bevoegdheid van het schoolbestuur, de gemeente Anderlecht. 
 
Als openbare instelling staan de scholen binnen de scholengemeenschap open voor alle kinderen, 
welke ook de levensopvatting van de ouders is. 
Het karakter van onze scholengemeenschap vertaalt zich in het openstaan voor alle 
levensovertuigingen. Het onderwijs is niet politiek of religieus gekleurd. Wel is er aandacht voor 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. 
  
De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd. 
 
Het onderwijs dat binnen de scholen van de scholengemeenschap door de leraren wordt aangeboden 
past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend 
pedagogisch project. 
 
Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school.  
Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs 
verschaffen.  
Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven (of het pedagogisch 
project te respecteren). 
 

1.1 Het pedagogisch project van het Nederlandstalig gemeentelijk gewoon en 
buitengewoon basisonderwijs Anderlecht 
 
Algemeen: 
De scholen van het Nederlandstalig gesubsidieerd onderwijs van Anderlecht staan ten dienste van de 
hele gemeenschap. 
Zij eerbiedigen alle filosofische en ideologische opvattingen van ouders, leerlingen en personeel. 
Zij bevorderen het democratisch gedachtegoed. 
Zij zijn sociaal rechtvaardig.   
Zij bieden de leerlingen gelijke kansen om geleidelijk de eigen mogelijkheden te leren ontdekken 
waarop een bewuste studie- of beroepskeuze kan worden gebaseerd. 
Zij erkennen expliciet de Universele Verklaring van de Mens en van het Kind. 
Zij wijzen vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand. 
 
Profilering. 
 
Algemene doelstellingen. 
 
De scholen van het Nederlandstalig gemeentelijk basisonderwijs benadrukken het belang  van 
onderwijs en opleiding. 
 
Kennisoverdracht en kennisverwerving is fundamenteel,  maar de scholen hechten  evenveel 
belang aan een volwaardige opvoeding en ontwikkeling van de totale persoon in de brede zin van het 
woord. 
 
Onder volwaardige opvoeding wordt verstaan: 

- het kind volgens zijn aanleg, tempo en behoefte begeleiden bij de totale en  
 harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid; 

- het behulpzaam zijn  bij de huidige en latere verwezenlijking van zijn levensopdracht als vrij, 
maar ook verantwoordelijk wezen; 

- het nu en later in staat stellen om zijn mogelijkheden in diverse situaties en groepen in te 
zetten ten bate van ge gemeenschap; 

- het laten ontplooien  en het vormen van kind en adolescent tot meer mens zijn.  Geleidelijk 
aankweken van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en engagement. 
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De scholen van het Nederlandstalig gemeentelijk basisonderwijs zullen door hun positieve 
schoolcultuur en dynamisch schoolklimaat,  met alle beschikbare infrastructurele middelen en hun 
omkadering en dienstpakket alles in het werk stellen om de leerlingen een kwalitatief hoogstaand 
onderwijs te verstrekken dat hen maximale kansen biedt bij de verdere studie of bij de tewerkstelling. 
 
Specifieke doelstellingen. 
 
De scholen van het Nederlandstalig gemeentelijk basisonderwijs stellen de totale ontwikkeling van de 
persoon voorop.  
 
Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende facetten : 
  
- functionele kennisverwerving 
- ontwikkelen van vaardigheden 
- intellectuele  en persoonlijkheidsvorming 
- affectieve opvoeding 
- waardevorming op menselijk vlak 
- functionele persoonlijkheidskenmerken 
- positief zelfbeeld en zelfvertrouwen 
- sociale opvoeding 
- ontwikkelen van kritische zin 
 
Alle leerlingen krijgen gelijke en maximale ontwikkelingskansen. 
De scholen zijn een onderdeel van een democratische samenleving.   
Zij voeden op tot respect voor de medemens en het leefmilieu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

1.2 Fundamentele uitgangspunten bij het pedagogisch project 
 

Onder fundamentele uitgangspunten wordt verstaan: principiële houdingen die men heeft t.a.v. mens 
en maatschappij. Wat voor een mens, wat voor een maatschappij beoogt men met de opvoeding en 
het onderwijs? Deze uitgangspunten hebben een directe invloed op hoe men over opvoeding en 
onderwijs denkt. 
 
Hieronder geven we de tien punten uit het gemeenschappelijk pedagogisch project van het officieel 
gesubsidieerd onderwijs - stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (Goedgekeurd door de Raad van bestuur van OVSG)  
 
Deze tien punten kunnen worden gehanteerd als toetssteen voor het huidig pedagogisch project. De 
school kan nagaan of deze punten in het pedagogisch project geïntegreerd zijn en zo niet beslissen of 
men de ontbrekende aspecten al dan niet wil opnemen. 
 
1 Openheid 
De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige   
jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of 
nationaliteit. 
 
2 Verscheidenheid 
De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en 
overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren.  
Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking. 
 
3 Democratisch 
De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende 
opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan. 
 
4 Socialisatie 
De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden 
te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving. 
 
5 Emancipatie 
De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke  ontwikkelingskansen 
te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert  zelfredzaamheid aan door leerlingen 
mondig en weerbaar te maken. 
 
6 Totale persoon 
De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische 
persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming. 
 
7 Gelijke kansen 
De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen 
van een ongelijke sociale positie om te buigen. 
 
8 Medemens 
De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan 
leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het 
onvervreemdbare goed is van elkeen. 
 
9 Europees 
De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht 
voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven. 
 
10 Mensenrechten 
De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en 
indoctrinatie van de hand. 
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1.3 Concrete uitwerking binnen de scholengemeenschap van de fundamentele uitgangspunten 
bij het pedagogisch project 
 
Taak van de gesubsidieerde officiële scholen 
De gesubsidieerde officiële scholen vervullen in de eerste plaats een opvoedende taak; ze bevorderen 
de ontwikkeling en de vorming van de gehele persoonlijkheid. Ze beperkt zich daarom niet tot het 
bijbrengen van kennis en ontwikkelen van vaardigheden en attitudes die de jeugd nodig heeft om een 
toekomst op te bouwen. Ze beogen de totale vorming van de persoon als individu en als burger, die in 
staat is met persoonlijk inzicht en engagement zijn plaats in de maatschappij in te nemen. 
 
De dynamisch - affectieve ontwikkeling 
Kinderen kunnen, durven en mogen hun eigen gevoelens op verschillende vlakken uiten.   
Daarom is het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie met de leerkracht wordt opgebouwd zodat het 
kind zich thuis voelt op de school. 
Kinderen moeten leren omgaan met anderen, hun creativiteit, gevoelens en eigenheid. 
 
Het kind als mens 
We proberen aan te sluiten bij de belangstelling en leefwereld van het kind.  Er is bijzondere aandacht 
en zorg voor de 'kleinen' onder ons, de kansarmen en zwakkeren. 
Het is belangrijk dat de kinderen zich een eigen mening vormen waarbij het standpunt van de ander 
als waardevol beschouwd moet worden.  Zo leren ze elkaar  respecteren en te aanvaarden. 
Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn persoonlijkheid en mogelijkheden.  Zo krijgt het 
maximale ontplooiingskansen. 
Het kind wordt in zijn totaliteit benaderd (hoofd, hart en handelen) met voldoende oog voor het anders-
zijn van elk kind. 
 
Continue ontwikkeling van de kinderen 
Wij pogen ons onderwijs zo in te richten dat er bij de kinderen een continu ontwikkelingsproces 
ontstaat en dit in alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling.  Bij de keuze van de leermiddelen en 
bij de organisatie van het klasleven pogen wij deze continuïteit te behouden. 
Het is in die context erg belangrijk dat de kinderen goed gevolgd worden en er tijdig interne of externe 
hulp wordt ingeroepen.  Zittenblijven wordt waar mogelijk vermeden.  Indien dit onvermijdelijk blijkt, 
gebeurt dit in nauw overleg met de ouders en het Centrum voor leerlingenbegeleiding  van de school.  
De school neemt de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven van de leerling, op basis van 
een gemotiveerde beslissing van de klassenraad. 
 
Verstandelijke ontwikkeling van kinderen 
De school geeft aandacht aan de verstandelijke vorming van de kinderen met als basisdoel het 
verwerven van de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven (zich mondeling en schriftelijk kunnen 
uitdrukken) en rekenen (kunnen omgaan met getallen). 
Het kind leert op school informatie verwerven en ontwikkelt zo zijn intellectuele vaardigheden.   
Het leert ze in de verschillende vakgebieden hanteren en toepassen. 
De school is de plaats waar de jonge mens leert studeren, in zijn inspanningen volhardt en voldoening 
vindt in zijn werk.  De school maakt de kinderen gevoelig voor het willen ontdekken van de volle 
waarheid en van de diepe zin van het leven.  Dit doet ze door kennis bij te brengen over de wereld 
rondom hem.  Hierdoor wordt hij degelijk voorbereid op de toekomst. 
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1.4 Visie op basisonderwijs 
 
Onze scholen zijn een schoolleefgemeenschap en een opvoedingsgemeenschap waarbinnen het 
KIND centraal staat. 
 
Met het oog op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs en als leidraad ons eigen 
pedagogisch project wensen we binnen ons onderwijs aan volgende kenmerken te werken: 
- samenhang 
- totale persoonlijkheidsontwikkeling 
- zorgverbreding 
- actief leren 
- continue ontwikkelingslijn 
 
SAMENHANG 
 
De school zorgt er op de eerste plaats voor dat de kinderen zich veilig en goed voelen op de 
basisschool.  
Ten tweede creëert het schoolteam leersituaties die zoveel mogelijk rekening houden met wat 
kinderen reeds kunnen, reeds ervaren hebben.  
De aangeboden leerinhouden en leersituaties maken de kinderen wegwijs in het geheel van onze 
maatschappij vanuit de eigen wijze waarop zij deze maatschappij bekijken, betekenis geven en 
kunnen hanteren. 
Het schoolteam realiseert horizontale samenhangen binnen het onderwijsaanbod en creëert zo veel 
mogelijk betekenisvolle situaties. 
Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende 
werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. 
Daarnaast krijgen “leren leren”, “probleemoplossend denken” en “sociale vaardigheden” in 
verschillende leergebieden aandacht door de basisschool heen. 
 
TOTALE PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING 
 
Vaardigheden die kinderen via de basisschool verwerven, hebben niet enkel te maken met het 
cognitieve, maar liggen ook duidelijk op het vlak van het sociale, het psychomotorische, het 
dynamisch-affectieve en het muzisch-creatieve. 
Bij de keuze van doelen, leerprocessen, leerinhouden, werkvormen,groeperingvormen, 
leermiddelen,evaluatiewijzen,… houden we er als school rekening mee dat al deze facetten van de 
leersituaties hun impact hebben op de persoonlijkheidsvorming die men vanuit de school aanbiedt. 
Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt ook in dat het schoolteam zorgt voor een 
evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning. 
Om ons doel te kunnen bereiken houden wij als school rekening met de verschillende 
ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling want elk kind is 
anders!! 
 
ZORGVERBREDING. 
 
Het concreet werken aan zorgbreedte noemen we zorgverbreding. Binnen zorgverbreding 
onderscheiden we 2 belangrijke facetten: 
1. Het voorkomen van leer- en gedragsproblemen. 
2. Het signaleren, analyseren, diagnosticeren en remediëren van leer- of gedragsproblemen bij 
kinderen en het evalueren en eventueel bijsturen van de begeleiding. 
 
De schoolteamleden zijn overtuigd van de belangrijke opdracht van het basisonderwijs: bij zoveel 
mogelijk kinderen een brede basisvorming realiseren. 
Vanuit een gemeenschappelijke gerichtheid op de doelen van het basisonderwijs trachten de 
schoolteamleden hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die 
ze op school begeleiden. 
 
Dit betekent dat de school aan een aantal organisatorische voorwaarden voldoet: overlegmogelijkheid, 
flexibele klasorganisatie, … 
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Daarnaast hebben onze leraren de attitude om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, 
systematisch te reflecteren op de eigen praktijk, de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en 
open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en onderwijsremediëring. 
 
Onze school bouwt differentiatievormen in met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
Differentiëren betekent op organisatorisch vlak: klasoverschrijdend werken, leerlingen tijdelijk 
hergroeperen, werken met niveaugroepen, werken met een extra leraar binnen de klasgroep. 
Op het vlak van onderwijsinhouden betekent differentiëren: werken aan basisdoelen, 
uitbreidingsdoelen en verdiepingsdoelen en stimuleren van eigen leerprocessen bij kinderen via het 
invoeren van verschillende werkvormen. 
Op het vlak van evaluatie betekent differentiëren dat er in onze school handelingsgericht gewerkt 
wordt. 
 
ACTIEF LEREN 
 
Om actief leren op school te stimuleren worden realistische en betekenisvolle probleemsituaties 
binnen de leersituatie gecreëerd. De gekozen leerinhouden, de voorgestelde leeropdrachten, de 
gehanteerde werkvormen, de groeperingvormen, de voorgestelde leermiddelen en de hulpbronnen 
maken hier deel van uit. 
Met het oog op actief leren wordt frontaal lesgeven beperkt en wordt er voorkeur gegeven aan ruimte 
om tijdens het lesgebeuren samen met de leerkracht en de medeleerlingen op zoek te gaan naar 
oplossingen, ervaringen op te doen, vaardigheden te gebruiken, inzichten te verwerven, … 
 
CONTIUE ONTWIKKELINGSLIJN 
 
Binnen onze school betekent “continuïteit” dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de 
schoolloopbaan, tussen leergebieden, tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag 
mogelijk maakt. 
Bovendien zal veel aandacht gaan naar het bepalen van de beginsituatie van de leerlingen.  
Deze informatie heeft niet alleen betrekking op leerinhouden, maar ook op werk- en groeperingvormen 
en op de emotionele draagkracht van het kind in verschillende leersituaties, thuis en op school. 
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1.5 Fundamentele uitgangspunten bij de visie op onderwijs 

 
De fundamentele uitgangspunten, de principiële houdingen die men heeft t.a.v. mens en maatschappij 
moeten worden vertaald naar de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.  

De fundamentele uitgangspunten zijn met andere woorden een kader waarbinnen men kwalitatief 
onderwijs in de basisscholen wil realiseren. Het is duidelijk dat de fundamentele uitgangspunten die 
het schoolbestuur vastlegt, gerelateerd moeten worden aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, 
als minimaal verplicht na te streven en/of te bereiken einddoelen. 

In de uitgangspunten bij de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het basisonderwijs is de entiteit 
curriculum uitgegaan van een aantal fundamentele elementen in de ontwikkeling van kinderen. Deze 
elementen situeren zich in drie velden nl.: 

A. het veld van de basiskenmerken die de kern vormen: 

- het beschikken over een positief zelfbeeld; 

- gemotiveerd zijn; 

- zelf initiatief nemen; 

B. het veld van de algemene ontwikkeling dat doelen omvat van meer algemene aard. Deze 
doelen zijn zowel in leergebieden als in leergebiedoverschrijdende thema’s impliciet of 
expliciet terug te vinden. 

- kunnen communiceren en samenwerken; 

- zelfstandigheid aan de dag leggen; 

- creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld; 

- zelfgestuurd leren; 

C. het veld van de specifieke ontwikkeling dat doelen omvat waarvan men de inhouden kan 
ordenen volgens leergebieden die in het onderwijs meer  specifiek aan de orde zijn: 

- lichamelijke opvoeding; 

- muzische vorming; 

- taal;( Nederlands, Frans …) 

- wereldoriëntatie; 

- wiskunde. 

Deze drie ontwikkelingsvelden zijn geënt op “de wereld”, in zijn ruime betekenis. Het is de 
werkelijkheid waarin het kind gaat functioneren. Het kind leert de werkelijkheid begrijpen, wordt 
vaardig en ontwikkelt een positieve houding. 

De kwaliteit heeft met andere woorden alles te maken met de fundamentele uitgangspunten die het 
schoolbestuur vooropstelt en die samen met de scholengemeenschap concreet vorm krijgen. Vanuit 
dit pedagogisch project werkt het lerarenteam op zodanige wijze aan de realisatie van de 
vooropgestelde doelen, dat er recht wordt gedaan aan de kenmerken van goed basisonderwijs 
Kwaliteit voor een school betekent dus meer dan de mate waarin en de wijze waarop doelen worden 
gerealiseerd. De kwaliteit van een school uit zich op de eerste plaats in het dagelijks pedagogisch 
klimaat, het samenlevingsmodel dat de school uitbouwt, de leef- en werkcultuur die er heerst. 
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL EN INDELING IN LEERLINGENGROEPEN 
 

2.1 Aanwending van het lestijdenpakket: principes 
 

A. Vaststellen van het maximum aantal toegelaten leerlingen in het gemeentelijk gewoon en 
buitengewoon basisonderwijs van het Nederlands taalstelsel. 

Basisschool Veeweide –  

 Veeweide (K12) Veeweidestraat, 80 - 25 kleuters per leeftijdsgroep 

 Veeweide (L1/12) Veeweidestraat, 82 – 25 leerlingen per klas 
Basisschool Goede Lucht –  

 Goede Lucht (K9) Séverineplein, 1A – 15 per leeftijdsgroep 

 Doremi (K16) Demosthenesstraat, 231 – 15 per leeftijdsgroep 

 Goede Lucht (L14) Séverineplein, 1 – 25 leerlingen per klas 
Basisschool De Vijvers –  

 De Vijvers (K3) Marius Renardlaan, 5 – 25 kleuters per leeftijdsgroep 

 De Vijvers (L18) P. Longinstraat, 1/3 – 25 leerlingen per klas 
Basisschool Dertien –  

 Wayez (K1) Doverstraat, 25 – 25 kleuters per leeftijdsgroep 

 Dertien (L13) Wayezstraat, 56 – 25 leerlingen per klas 
Basisscholen Het Rad en De Asters –  

 Het Rad (K7 + K21) G. Melckmanslaan, 18b – 25 kleuters per leeftijdsgroep  

 Het Rad (L11+ L19 ) G. Melckmanslaan, 18b – 25 leerlingen per klas (1ste en 2de) 

 De Asters (L11+ L19 ) Asterhoek, 6 – 25 leerlingen per klas (3de, 4de, 5de en 6de) 
Basisschool Scheut –  

 Scheutjes (K5) Van Souststraat, 80 – 25 kleuters per leeftijdsgroep 

 Scheut (L7) Van Souststraat, 80 – 25 leerlingen per klas 
Basisschool Kameleon –  

 Kameleon (K6) Odonstraat 22 – 20 kleuters per leeftijdsgroep 

 Kameleon (L9/10) Odonstraat 22 – 20 leerlingen per klas 
Buitengewoon lager onderwijs Magnolia  

 Magnolia Itterbeekselaan 226 - type  basisaanbod: 84 leerlingen 
 

 
B. De cursussen godsdienst en zedenleer worden gegeven door een leermeester en  

worden vastgesteld op 2 lestijden per week, aantal cursussen op basis van aantal lln meest 
gevolgde godsdienst op de teldag. 

 
C. Per klas worden er twee lestijden LO/bewegingsopvoeding gegeven door een leermeester LO, 

bij voorkeur met het diploma lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding. Ook voor de 
zwemlessen wordt er getracht dat de LO leerkracht deze lessen voorbereidt en begeleidt. 

 
D. In principe presteren alle voltijdse leerkrachten 24 lestijden en 3 kindvrije lestijden.  

Kindvrije uren worden aangewend voor het vervullen van pedagogische opdrachten en 
voorbereiding van de lessen. 

 
E. Naargelang de noodzaak is het mogelijk om lestijden over te dragen naar een ander  

onderwijsniveau. 
 

F. Er wordt geopteerd in het gewoon basisonderwijs voor een gedifferentieerd aanbod van max. 
2 lestijden Frans te onderrichten in de tweede graad en max. 2 lestijden Frans te onderrichten 
in de derde graad, bij voorkeur door iemand die in orde is met de taalwetgeving.  
Zo niet worden deze leerkrachten verzocht zich binnen de wettelijke termijn in orde te zetten. 

 
G. De criteria voor aanwending worden besproken op de schoolraad. 
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2.2 Aanwending van het lestijdenpakket en indeling in leerlingengroepen 
 

Ieder jaar bij het vaststellen van het lestijdenpakket op de teldatum zal het schoolbestuur onder eigen 
verantwoordelijkheid en in overleg met alle actoren de school zo organiseren dat er in functie van de 
krachtlijnen uit het pedagogisch project kan voldaan worden aan de plaatselijke noden en behoeften. 

Het is de directeur coördinatie die een totaalbeeld maakt en die personeelsformaties samen met de 
directies voorbereidt en advies aan het schoolbestuur bezorgt. 

Uiterlijk tegen 1 juni zal de personeelsformatie voor de scholengemeenschap voor een volgend 
schooljaar op een directievergadering met het schoolbestuur goedgekeurd worden. 

Het is de directeur coördinatie die belast wordt met de uitvoering en opvolging van de goedgekeurde 
personeelsformatie. 

 Afspraken i.v.m. invulling van de puntenenveloppe: 
De directeur coördinatie zal verantwoording afleggen en voorstellen formuleren aan de directies en 
schoolbestuur met betrekking tot de aanwending van de verschillende puntenenveloppen. 
De directeur coördinatie zal tevens de enveloppe korte vervangingen beheren. 
 
De personeelsformaties worden tweemaal  op de schoolraad besproken: 

- een eerste maal op de laatste schoolraad van het voorgaande schooljaar: enkel het resultaat 
van de telling (lestijden volgens de schalen) 

- een tweede maal een volledig overzicht van de ingerichte lestijden en de concrete invulling 
 
2.2.1 Indeling in leerlingengroepen: op kleuterniveau 

De kleuters worden meestal ingedeeld in groepen volgens leeftijd.  
 

Bij grote groepen worden deze gesplitst indien er voldoende leerkrachten zijn in het lestijdenpakket. 
Indien de draagkracht in een bepaalde leeftijdsgroep overschreden wordt, opteren we voor kwalitatief 
gelijke kleuterklassen, waarbij kleuters van verschillende leeftijd bij elkaar kunnen zitten. 
Bij de samenstelling van de klassen van 2,5- en 3-jarigen kan er rekening gehouden worden met de 
instroom van de kleuters tijdens het schooljaar.  
Klasverandering door de kleuters tijdens het schooljaar is zo mogelijk. 

 
2.2.2 Indeling in leerlingengroepen: op niveau van de lagere school 

De leerlingen van de lagere school worden bijna in elke school ingedeeld in groepen volgens leeftijd. 
Bij grote groepen worden deze gesplitst indien er voldoende leerkrachten zijn in het lestijdenpakket. 

 
2.2.3 Indeling in leerlingengroepen: opmerkingen 

Tot op heden werd er steeds getracht graadsklassen zoveel mogelijk weg te werken als het 
lestijdenpakket dit toestaat. De splitsing van eerste graad is in elke school een feit. 
 
Omstandigheden kunnen maken dat groepen in de loop van het schooljaar gewijzigd worden. 
De basisstructuur kan doorbroken worden op basis van volgende criteria: 

 Interne klasdifferentiatie: homogene of heterogene (naar vorderingen) leerlingengroepering onder 
 leiding van één of meer leraren 

 Klas- of groepsdoorbrekend werken (vaste of wisselende groepen per schooljaar):  
- volgens interesse, mogelijkheden of behoeften 
- voor één of meer leergebieden 
- voor gezamenlijke activiteiten bv. projectwerk, kleuterwerking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

Voorbeelden van andere groeperingvormen zijn: 
- Per graad (lager): bv. bosklassen, zeeklassen,… 
- Zwemgroepen volgens competenties 
- De hele schoolgemeenschap: bv. projectdagen, projectweek,… 
- Individueel: SES en ZORG / differentiatie binnen de klas 
- Kleine groepen (homogeen-heterogeen): SES en ZORG / differentiatie binnen de klas 
- Op basis van interesse:  

- buiten de klas: middagsport/middaglezen 
- in de klas: hoekenwerk/contractwerk/projectwerk 

- Klasdoorbrekend: 
 - culturele activiteiten/extramuros (museum, toneel,…) 
 - vaste of wisselende groepen bij bv. muzische vorming,… 
 - sportdag 
 - projecten 

- Team-teaching: 2 leerkrachten functioneren in één leerlingengroep 
 

Proefprojecten met andere groeperingvormen worden vooraf met schoolbestuur besproken en 
permanent geëvalueerd.  
De scholen waar er met een andere groeperingvorm gewerkt wordt, nemen dit op in hun eigen 
schoolwerkplan. 

 
Beschikbare restlestijden worden gegeven door een ambulante leerkracht in de klassen waar de nood 
het grootst is. Ze worden gebruikt voor zorgondersteuning of voor een gedeeltelijke splitsing 
naargelang de noodwendigheid. 

 
Restlestijden kunnen overgedragen worden van de kleuterschool naar de lagere school en omgekeerd 
als de draagkracht in de kleuterschool of lagere school overschreden lijkt te geraken en er nood is aan 
extra lestijden. Dit mag geen kwalitatieve gevolgen hebben voor de groepssamenstelling in de 
kleuterschool of de lagere school. 

 
De extra lestijden SES en ZORG worden aangewend in de klassen of bij de leerlingen waar de nood 
het grootst is. Hiervoor baseren we ons op het kindvolgsysteem, observaties en testen.  
Indien nodig wordt er een plan van aanpak in het gewoon basisonderwijs (handelingsplan in BLO) 
opgesteld, dit kan zowel voor individuele kleuters of leerlingen als voor een groep. 
De extra lestijden SES en ZORG kunnen individueel, in groep of als team-teaching gegeven worden. 
De begeleiding van de kleuters of leerlingen wordt besproken met de klastitularissen, de 
zorgleerkrachten en eventueel het CLB.  
Deze extra lestijden kunnen ook aangewend worden voor overleg of bij voorbereidende taken. 

 
2.2.4 Aanwendig uren paramedici in BLO Magnolia 

De wenselijke schoolstructuur inzake invulling paramedici rekening houdend met de noden van de 
school en indien men over 60 punten beschikt: 

- orthopedagoog: 28/40 

- logo: 15/30 
- kine: 16/32 

De wenselijke schoolstructuur inzake invulling paramedici rekening houdend met de noden van de 
school en indien men over 80 punten beschikt: 

- orthopedagoog: 34/40 

- logo: 30/30 

- kine: 16/32 
 

2.3 Samenwerkingsverbanden met andere scholen 
 

Er is sinds enige jaren een samenwerkingsverband van verschillende scholen van onze 
scholengemeenschap met scholen van het vrije net en GO. Dit in het kader van een drietal 
"bredeschool projecten". 
 
Verder is er samenwerking van scholen met DKO GO Muziekacademie Anderlecht, Academie voor 
Beeldende Kunsten GO Anderlecht en de vzw Beeldenstorm. 
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3. EVALUATIE EN RAPPORTERING  
 

Vanuit een kindgerichte houding en een bestendige observatie krijgt men aanwijzingen over de 
individuele vorderingen van de leerlingen en de zich opdringende begeleiding.   
Het voorkomt onverwachte en vergaande ontsporingen. 
De positieve waardering van de prestaties is gericht op het groeiproces van de leerling.   
Hierbij is verhoogde aandacht nodig naar toenemende zelfcorrectie.   
Belangrijk is hier de omstandigheden waarop het kind (al dan niet) tot een bepaald resultaat komt. 
Van de leerkracht wordt verondersteld dat hij de leerlingen goed kent (met mogelijkheden en tekorten) 
en op een deskundige manier de leerlijn kan uitstippelen. 
 
Binnen onze scholengemeenschap staat breed evalueren (vaardigheden, attitudes, kennis) voorop en 
hebben we zowel oog voor proces- als voor product evaluatie. 
We gebruiken zowel diagnostische toetsen, methodetoetsen als zelf gemaakte toetsen. 
 
Kleuters: 

 
 

 
Lager: 
 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

AVI  
(juni) 

AVI  
(dec. en juni) 

AVI  
(dec. en juni) 

AVI  
(dec. en juni) 

AVI 
(dec. en juni) 

AVI  
(dec. en juni) 

Veilige leren 
lezen 

     

Methodetoetsen Methodetoetsen Methodetoetsen Methodetoetsen Methodetoetsen Methodetoetsen 

LVS wiskunde LVS wiskunde LVS wiskunde LVS wiskunde LVS wiskunde LVS wiskunde 

     OVSG 

  
De leerlingen van het zesde leerjaar nemen officieus deel aan de  proeven van OVSG.   
 
De resultaten worden aan de ouders meegedeeld. Ook proberen de resultaten zo vaak als kan met de 
kinderen zelf te bespreken. 
De leerkrachten zijn steeds bereid de schooluitslagen nader toe te lichten. 

 
Ieder kind krijgt een individueel dossier, dit wordt bijgehouden in Iomniwize.  Men bekomt een 
betrouwbaar beeld over de continue ontwikkeling van elk kind.  De leerling-dossiers worden 
bijgehouden door de klastitularis/zorgcoördinator en op het einde van het schooljaar aan de volgende 
leerkracht overhandigd. Het bijhouden gebeurt elektronisch via het softwarepakket Iomniwize.  
Alle gegevens in dit dossier zijn vertrouwelijk en worden nooit aan onbevoegden (personen die niet tot 
het team behoren) doorgegeven. 
In dit dossier kunnen volgende gegevens aan bod komen: algemene informatie (= persoonsgegevens, 
medische gegevens, thuissituatie, ... ), schoolvorderingen (= eindrapporten, foutenanalyses, 
beoordelingsvragenlijst van de leerkracht, ...) en begeleidingsgegevens (= verslagen MDO., verslag 
gesprekken met ouders, adviezen, ...). 
Bij het begin van het schooljaar bespreekt de leraar van de vorige klas dit dossier met de klastitularis.  
Men wisselt ervaringen uit en geeft suggesties over de aanpak van dit kind. 
 
Rapporten worden vier maal per schooljaar meegegeven.  Het geeft een overzicht van de vorderingen 
van de leerlingen over die maanden, dit gebeurt elektronisch via het softwarepakket Iomniwize. 
De data worden aan de ouders tijdig overgemaakt. 
Daarnaast worden de gequoteerde werkjes van de leerlingen geregeld door de ouders ondertekend. 
  

0KK 1KK 2KK 3KK 

  KOBI TV KOBI TV (zwakke kleuters) 

   TALK 

   TAL 



14 

Het rapport viseert alle aspecten van het kind: cognitieve,  sensomotorische, affectieve en sociaal-
emotionele aspecten. 
Het rapport heeft als doel: objectief en maximaal informeren. 
Het rapport beantwoordt aan volgende eisen: 
- overzichtelijk 
- begrijpbaar 
- volledig 
- evolutie is zichtbaar 
 
Ook de leermeesters LO en LBV werken met rapporten die zij zelf ontwikkeld hebben en die in de 
mate van het mogelijke beantwoorden aan boven vermelde eisen. 
 
Er worden ook leerling bevragingen naar welbevinden en betrokkenheid afgenomen. Ook deze 
bevragingen worden met leerlingen besproken. 
 
Ouders zijn steeds welkom in de school.  Er wordt veel aandacht besteed aan goede en frequente 
contacten met de ouders.   

 
Dit via ouderavonden, vergaderingen of schriftelijk via de agenda.   
Er worden regelmatig ouderavonden voorzien om de schoolvorderingen van de kinderen te 
bespreken: 
- info oudercontact bij het begin van het schooljaar: klassikaal 
- individuele oudercontacten per rapport (herfst/winter/lente en zomer) 
De klastitularissen geven dan - aan de hand van het rapport - meer informatie over de behaalde 
resultaten en het eventuele advies van het multidisciplinair team van de school.  
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4. VOORZIENINGEN VOOR LEERLINGEN MET EEN HANDICAP OF DIE LEERBEDREIGD ZIJN, 
INCLUSIEF DE SAMENWERKINGSVORMEN MET ANDERE SCHOLEN VAN GEWOON EN /OF 
BUITENGEWOON ONDERWIJS. 

 
4.1 Voorzieningen voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn. 

 
Enkele aandachtspunten: 
- Materiële toegankelijkheid: 
 De school zal beroep doen op de instanties tot het bekomen van de financiering van  
 speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een handicap in het gewoon 

onderwijs.  bv. voorzieningen voor slechtziende of blinde kinderen. 
- Pedagogische toegankelijkheid: 

 Op schoolniveau zorgt de school voor een kindvolgsysteem. 

 Op klasniveau worden maatregelingen getroffen in verband met differentiatie,  
 contractwerk, hoekenwerk … 

 De school zal ook aandacht besteden aan eventuele nascholing om bepaalde  
 problemen te kunnen oplossen of meer inzicht te krijgen op een bepaalde problematiek. 

 Indien nodig zal aandacht besteed worden aan het geïntegreerd onderwijs o.a. gon-project. 

 Samenwerking met externen: logopedisten, revalidatiecentrum, CLB … 
 

4.2   Samenwerkingsvormen met  andere scholen van gewoon onderwijs en/of buitengewoon     
  onderwijs. 

 
De voornaamste vorm van samenwerking is er binnen de scholengemeenschap met de eigen school 
voor buitengewoon onderwijs Magnolia. 

De komende jaren gaan we deze samenwerking opvoeren en ook organisatie van de verschillende 
platforms om expertise uit te wisselen zal deze samenwerking versterken.  

Verder wordt er ook ingespeeld op het aanbod van de verschillende initiatieven van de scholen voor 
buitengewoon onderwijs om het leerkrachten team te professionaliseren. Bvb in het kader van 
omgaan met kinderen met een beperking of een stoornis. 
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5. DE WIJZE WAAROP DE SCHOOL VIA HAAR ZORG- EN GELIJKE ONDERWIJSKANSENBELEID 

WERKT AAN DE OPTIMALE LEER- EN ONTWIKKELINGSKANSEN VAN AL HAAR LEERLINGEN. 
 

5.1   Zorgbeleid: fundamentele uitgangspunten 
 

De uitbouw van een zorgbeleid in een school veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op drie 
niveaus:  

- de coördinatie van alle zorginitiatieven op het niveau van de school en in voorkomend geval van de 
scholengemeenschap; 

- het coachen/ondersteunen van het handelen van het onderwijzend personeel;  
- het begeleiden van leerlingen; 

 

De zorgtaken mogen niet van elkaar gescheiden worden. De coördinator van het zorgbeleid dient 
deze samenhang bewust te stimuleren en zelf waar te maken..  

Zorgbeleid is een zaak van het hele schoolteam, waarbij binnen dat team een aantal specifieke taken 
worden uitgevoerd die het zorgbeleid in de school richting geven, stimuleren, professionaliseren.   
Alle acties binnen het zorgbeleid moeten niet door één persoon worden uitgevoerd. Werken met één  
zorgcoördinator, is een mogelijke keuze. De zorgcoördinator krijgt een individuele functiebeschrijving 
conform het lokale evaluatiereglement. Andere opties, zoals het werken met een zorgteam, zijn  
eveneens mogelijk. Het aantal beschikbare uren, de specifieke noden van de kinderen en de 
aanwezige deskundigheid in het lerarenteam zullen richtinggevend zijn voor de vormgeving in elke 
school en in elke scholengemeenschap. 
 

Het is belangrijk dat de school, scholengemeenschap en alle betrokkenen nadenken over het 
zorgbeleid dat ze willen uitbouwen op basis van de daartoe beschikbare middelen en kaderend binnen 
haar eigen pedagogisch project. 

Aan elke scholengemeenschap wordt een puntenenveloppe voor het zorgbeleid toegekend.  
De scholengemeenschap maakt afspraken over het zorgbeleid in de scholen. Tevens duidt ze een 
personeelslid aan in het ambt van zorgcoördinator als aanspreekpunt voor de overheid met betrekking 
tot de kleuterparticipatie binnen de scholengemeenschap.  
 

Gelijke onderwijskansenbeleid 

De SES-lestijden worden toegekend op basis van enerzijds anderstaligheid en anderzijds armoede-
indicatoren. De school  brengt per onderwijsniveau de leerlingenkenmerken in beeld. Zo stelt de 
school vast in welke mate zij hun beleid moeten richten op meertaligheid of kansarmoede of een 
combinatie van beide. 

 
Een beleid gericht op het omgaan met meertaligheid focust zich onder meer op taal in de klas, taal op 
school en taal als communicatie. 

Bij kansarmoede spelen heel wat factoren een rol: de thuissituatie, de opleiding van de ouders, de 
onderwijsgerichtheid van de ouders, het cultureel kapitaal (taalgebruik, sociale-vaardigheden, 
vrijetijdsbesteding, opvattingen en aspiraties, levensstijl, consumptiepatronen, taalvaardigheid) ... al 
die factoren vragen om een gerichte aanpak. Te denken aan het onthaal van leerlingen en ouders, de 
klaspraktijk, de communicatie met ouders … 

Een geïntegreerd beleid 
 
De keuzes gemaakt binnen het zorgbeleid en het gelijke onderwijskansen beleid worden op een 
geïntegreerde en planmatige wijze gerealiseerd (op school-, leraren- en leerlingenniveau). 
 
 

Elk kind is anders.  Elk kind leert anders. 
Elk kind heeft recht op zorg. 

Sommige kinderen vragen meer zorg dan andere. 
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5.2   Zorgbeleid: concrete benadering 
5.2.1 Pedagogisch Project:  

 
Ieder teamlid dient het pedagogisch project uit te werken binnen de dagelijkse praktijk. 
 
Het pedagogisch project legt de nadruk op de maximale ontplooiing van ieder kind.  
Dit trachten we te realiseren door het creëren van een positief leerklimaat.  
Welbevinden en betrokkenheid mogen geen loze begrippen blijven. We vinden het belangrijk dat 
kinderen graag naar school komen.  
Door allerlei zorgverbredende initiatieven trachten wij alle kinderen op hun niveau aan te spreken.  
Zorgbreed werken pleit ook voor een gedifferentieerde aanpak. Dit geldt voor alle scholen en alle 
niveaus. Ook het werken met Anderstalige Nieuwkomers vraagt een bijzondere aanpak naar 
begeleiding, evaluatie en rapportering. 
Zorgbreed werken door een veilig pedagogisch klimaat te scheppen en een uitdagende leeromgeving 
te creëren (= preventie).  
Ouderbetrokkenheid: klimaat scheppen waar de ouders zich welkom voelen / een drempelverlagende 
aanpak/men streeft transparantie na. 
Betrokkenheid van leerlingen en buurt worden concreet nagestreefd. 
 

5.2.2 Context:  
 

5.2.2.1 Algemene beeld gemeente Anderlecht. 
De kwetsbare financiële situatie van een groot deel van de bevolking, vooral in de oude wijken en de 
sociale woningen, zijn het gevolg van de hoge werkloosheid, maar ook van de laaggeschoolde en dus 
minder betaalde arbeid. 
 
Kwalificatie vormt op verschillende vlakken een probleem. Allereerst vertoont het profiel van de lager 
geschoolde en dus steeds minder op de Brusselse arbeidsmarkt voorbereide werknemer de tendens 
om van generatie op generatie overgeleverd te worden.  
 
In de gemeente zijn er veel jonge kinderen en het aantal geboortes neemt significant toe.  
Daarnaast zal Anderlecht nog vele jaren geconfronteerd worden met de vergrijzing van zijn bevolking. 
 
De situatie lijkt gunstiger in het westen van de gemeente,waar de beroepsbevolking voornamelijk 
bestaat uit de werkende middenklasse.   
 

5.2.2.2 Demografische context: 
Het aantal inwoners in Anderlecht is tot 2000 geleidelijk aan afgenomen. Sindsdien zien we een 
significante stijging van de bevolking. In Anderlecht woont ongeveer 10% van het aantal inwoners van 
het Brussels hoofdstedelijk gewest. 
 

    Bevolkingsstructuur naar leeftijd en geslacht 
In de afgelopen jaren is de bevolking van het Brussels Gewest verjongd. Het fenomeen is nog meer 
uitgesproken in Anderlecht. 
De bevolking van Anderlecht onderscheidt zich van het Brussels Gewest door een kleiner aandeel 
personen op beroepsactieve leeftijd en een groter aandeel jongeren. 
 

    Huishoudensamenstelling 
44,7 % van de huishoudens bestaat uit één persoon. Opgelet, het gaat om het aandeel huishoudens, 
en niet het aandeel personen dat alleen woont. 
Een huishouden kan uit een of meerdere personen bestaan. Alleenstaanden worden bijgevolg ook 
beschouwd als een eenpersoonshuishouden. 
Minstens 62,2 % van de huishoudens heeft geen kinderen (minstens 65,7 % in het Brussels Gewest). 
Eén derde van de huishoudens met kinderen is een eenoudergezin. Dit zijn vooral alleenstaande 
moeders met kinderen, maar er zijn ook 780 alleenstaande vaders met kinderen. 
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De samenstelling van de huishoudens is verschillend naargelang van de statistische buurt. 
Het aandeel eenoudergezinnen is hoger in Anderlecht dan in het Gewest. 
 
Multiculturaliteit 
In 2011 had 28,3 % van de bevolking van de gemeente Anderlecht niet de Belgische nationaliteit.  
Dit is lager dan het gemiddelde in het Brussels Gewest (31,5 %). 
In Anderlecht komt slechts 43,5 % van de niet-Belgische bevolking uit de 15 landen van de Europese 
Unie (leden vóór 2004) tegenover 50,8 % in het Gewest.  
Onder de niet-Belgen is de Marokkaanse gemeenschap de grootste, gevolgd door de Italianen, de 
Spanjaarden, de Fransen en de Portugezen.  
 

     Sociaal-economische kenmerken 
In Anderlecht en in het Brussels Gewest woont 34 % van de jongeren onder de 18 jaar in een 
huishouden zonder inkomen. Dit gemiddelde cijfer verdoezelt echter de grote verschillen op het 
gemeentelijke grondgebied. 
De activiteitsgraad  in Anderlecht ligt nauwelijks hoger dan in het Brussels Gewest, vooral bij vrouwen.  
Dit is te merken in alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de groep van 15 tot 24 jaar en de groep 
van 25 tot 49 jaar, die een activiteitsgraad vertonen die ruim boven het gemiddelde van de 19 
gemeenten ligt. 
De activiteitsgraad van de 65-plussers  is er echter lager dan in het Gewest.  
Een hoge activiteitsgraad bij de groep 15-24 jaar kan erop wijzen dat ze minder hoger onderwijs 
volgen. 
 

    Gemiddeld en mediaan inkomen 
Het gemiddelde en mediaan inkomen in Anderlecht is lager dan in het Brussels Gewest, en dus lager 
dan in het land. 
Anderlecht telt een hoog percentage lage en middelhoge inkomens. Het aandeel lage inkomens is 
hoger en het aandeel hoge inkomens is lager in Anderlecht dan in het Brussels Gewest. 
 
Mensen die leven van een minimum- of vervangingsinkomen 
De werkloosheidsgraad in Anderlecht ligt hoger dan in het Gewest. De werkloosheidsgraad van 
vrouwen onder de 25 verschilt nog meer van de werkloosheidsgraad in het Gewest.  
Bovendien vertonen werklozen de neiging om in Anderlecht iets langer werkloos te blijven dan in het 
Gewest. 
 
Anderlecht is een Brusselse gemeente met een aanzienlijk percentage ouderen.  
De pensioeninkomens nemen er bijgevolg een groter deel voor hun rekening dan in het Gewest. 
Er zijn ook minder zelfstandigen. 
 
Bijna een vierde van de beroepsbevolking en een jongere op vijf in Anderlecht leeft van een uitkering; 
wat hoger is dan het gewestelijke gemiddelde. 
Het aandeel personen die recht hebben op een inkomen van het OCMW in Anderlecht vertoont een 
stijgende lijn, en dit in sterkere mate dan voor het Gewest. 
  

5.2.2.3 Hoe vertaalt de context zich in onze scholen? 

 
2016 

 
2016 

SES indicatoren kleuter aantal 
 

SES indicatoren lager aantal 
 

opleidingsgraad moeder 53% opleidingsgraad moeder 57% 

thuistaal niet het Nederlands 89% thuistaal niet het Nederlands 81% 

schooltoelage 59% schooltoelage 56% 
De kenmerken worden als volgt gedefinieerd (= definitie werkingsbudget): 

 het opleidingsniveau van de moeder: de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het 
tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs; 

 het krijgen van een schooltoelage: er wordt een schooltoelage gegeven aan de leerling, als vermeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, uitbetaald ten gunste van de leerling. Voor de toepassing binnen het omkaderingssysteem worden de 
leerlingen die met toepassing van voornoemd decreet alleen door ongewettigde afwezigheid of onvoldoende aanwezigheid geen recht op een schooltoelage 
hadden, eveneens meegerekend; 

 de taal die de leerling in het gezin spreekt en die verschilt van de onderwijstaal : daaronder wordt de taal verstaan die de leerling meestal spreekt met 
moeder, vader of broers en zussen. De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet de onderwijstaal, indien de leerling in het gezin met niemand of in een 
gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum één gezinslid de onderwijstaal spreekt. Broers en zussen worden als één gezinslid 
beschouwd. 
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5.2.2.4 Welke competenties en basishouding verwachten we van onze teamleden? 
 
Wij verwachten van onze leerkrachten de volgende competenties: 

Competentie 1: De leerkracht kan zijn eigen functioneren bevragen en bijsturen 
Deelcompententies:  

- De leerkracht heeft een goede kijk op zichzelf als leerkracht.  
- De leerkracht is reflectief.  
- De leerkracht kan zijn praktijkervaring beoordelen vanuit de theoretische achtergronden in 

verbinding met zichzelf als persoon. 
- De leerkracht kan reflecteren op de invloed van zijn handelen op het leren van jongeren 

 

Competentie 2: De leerkracht kan gepast reageren op een klasgroep (klasmanagement) en op 
individuele jongeren (afstemmen) 
Deelcompententies: 
De leerkracht kan vanuit theoretische achtergronden: 

- Een positief leefklimaat creëren in een klas.  
- Een gestructureerd werkklimaat bevorderen.  
- Een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het 

oogpunt van de leraar en de lerende.  
- Adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en/of 

gedragsmoeilijkheden.  
- Groepsdynamische inzichten gebruiken om een positief leef- en leerklimaat te creëren.  
- Een klas in de hand houden.  
- Bewust een leiderschapsstijl gebruiken.  
- Vanuit een positieve grondhouding ageren.  
- Omgaan met conflicten  
- Verschillende soorten gesprekken op een professionele manier voeren met een leerling.  

 
 
Wij verwachten van onze leerkrachten de volgende basishouding: 
a) Algemene basishoudingen: 

- Een groot inlevings- en empatisch vermogen naar kinderen en ouders toe 
- Flexibiliteit  
- Goed in team kunnen werken 
- Een grondige kennis van de buurt en de omgevingskenmerken van de school 
- Openstaan voor vernieuwing en professionalisering  

b) Basishouding rond taalvaardigheidsonderwijs:  

- Bewustzijn van cruciale doelstellingen voor taal (en bij uitbreiding alle leergebieden) 
- Werken vanuit betekenisvolle en interactieve activiteiten 
- Een visie ontwikkelen op differentiatie en remediëring en toepassen in de praktijk 
- Positief omgaan met taalheterogeniteit  
- Bewust omgaan met taal in alle activiteiten 
- Een evaluatiepraktijk ontwikkelen en toepassen in de praktijk  
- Betrokkenheid tonen bij het uitstippelen, uitvoeren en evalueren van taalbeleid 
- Overleggen en communiceren m.b.t. taalvaardigheidsonderwijs 
- Openstaan voor vernieuwing en professionalisering rond taalvaardigheidsonderwijs  
- Goed kunnen samenwerken met ouders en externen 

c) Basishouding inzake sociaal – emotionele ontwikkeling:  

- Initiatieven nemen die het goed gevoel versterken en die maken dat iedereen zich veilig voelt. 
- De draagkracht vergroten om kinderen, leerkrachten en/of ouders sociaal vaardiger te maken 
- Initiatieven nemen om een welomlijnd sociaal – emotioneel probleem te vermijden (bv. pesten) 
- Maatregelen ondernemen om sociaal – emotionele problemen aan te pakken  
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5.2.3 Zorgcontinuüm:  
 

 
 

Fase 0 – goede preventieve basiszorg:  
een handelingsgerichte visie op beleid, preventief zorgbeleid voor alle leerlingen rekening houdend  
met de leerlingeninstroom, systematische gegevensverzameling (LVS), … 
Goede preventieve basiszorg is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam! 
 
Fase 1 – verhoogde zorg:  
bijsturen van het leerproces, differentiatie in het onderwijsaanbod volgens de (onderwijs)behoefte van  
de leerling, clustering van leerlingen met gelijkaardige (onderwijs)behoeften, verlengde instructie voor  
leerlingen in subgroepen, … 
De verhoogde zorg wordt aangeboden door de klasleerkracht met mogelijke ondersteuning van het  
gok- zorgteam. De ouders worden geïnformeerd. De verhoogde zorg is onderdeel van de reguliere  
planning en registratie.  
 
Fase 2 – uitbreiding van zorg:  
aangestuurd door een plan van aanpak en gebaseerd op een verdiept diagnostisch beeld opgebouwd  
in samenwerking school, CLB, ouders, kind. 
 
Fase 3 – overstap naar een school op maat:  
andere school met voldoende specifieke zorgkracht, school voor buitengewoon onderwijs, …  
 

5.2.4 Handelingsgericht werken (HGW) 
 
HGW is van toepassing als een leerkracht, ouder of kind een zorgmedewerker of zorgteam benadert 
met een hulpvraag betreffende een leerling:  

- er is een probleem, 
- iets gaat niet goed,  

Hoe komt dat en hoe kunnen we dat aanpakken? 
 
Voor handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek gelden zeven uitgangspunten: 
1. onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten 
en ouders staan centraal; 
2. de werkwijze is systematisch en transparant; 
we werken doelgericht en geven haalbare adviezen; 
4. we werken vanuit een transactioneel kader; 
5. leerkrachten, zorgteam, ouders, kind, CLB en eventuele externe deskundigen werken constructief 
samen; 
6. positieve aspecten van leerling, leerkracht, zorgteam en ouders zijn van groot belang. 
7. de bijdrage van de leerkracht. 
 
Een zorgbrede school zal HGW niet enkel gebruiken na het stellen van een hulpvraag, 
maar zal in de uitbouw van het zorgcontinuüm steeds rekening houden met 
deze zes uitgangspunten. Op deze wijze wordt zowel de preventieve als de hulpverlenende 
werking gevat. 
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5.2.4.1 De onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten 

en ouders rekening houdend met de context centraal stellen.  
 

Onderwijsbehoeften formuleer je door aan te geven wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel 
te bereiken De centrale vraag is: wat vraagt het kind aan ons? Welke benadering, aanpak en instructie 
heeft het nodig? Hoe kunnen we onze aanpak afstemmen op wat het kind nu nodig heeft. 
 

5.2.4.2 Systematisch en transparant.  
 

Er moet planmatig gehandeld worden, er wordt een stap-voor-stap-werkwijze doorgelopen en dit wordt 
transparant gedaan. Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn hoe er op school gewerkt wordt en 
waarom. De school moet open zijn over deze stappen en over de redenen waarom deze stappen 
genomen worden. De systematiek wordt bewaard met formulieren en checklists. Deze werken als 
leidraad en geheugensteun. 

 
5.2.4.3 Doelgericht werken vanuit concrete hulpvragen. 

  
De doelen die we formuleren zijn zo SMARTI mogelijk: 

- Specifiek: concreet, klein, snel, overzichtelijk 
- Meetbaar: voldoende objectief vast te stellen zodat we bij de evaluatie kunnen nagaan of het 

doel behaald is 
- Acceptabel: aanvaardbaar voor betrokkenen. Leerkracht, leerling en ouders zien het zitten en 

zien er het nut van in 
- Realistisch: reëel en haalbaar, uitdagend maar niet te hoog gegrepen gezien de 

mogelijkheden en beperkingen van de leerling, de kwaliteit van het onderwijs en de 
ondersteuning van het leren door ouders thuis 

- Tijdgebonden: vanaf wanneer en voor hoe lang, ook evaluatiedatum is bekend 
- Inspirerend: de leerkracht, leerling en ouders hebben er zin in, het doel stimuleert hen tot 

creatief denken en motiveer hen tot actie 
 

5.2.4.4 Constructief samenwerken met internen en externen. Bijzondere aandacht voor 
gesprekken met kinderen.  

 
Samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe begeleiders is belangrijk. Samen 
analyseren zij de situatie, formuleren ze doelen en onderwijsbehoeften en zoeken ze naar 
oplossingen. 

 
5.2.4.5 Wisselwerking kind en omgeving. 

 
We richten ons op deze leerling, in deze klas, bij deze leerkracht, in deze school, van deze ouders. 
Wat gaat er goed en wat is problematisch? Welke hiervan zijn door de school te beïnvloeden?  
 

5.2.4.6 Positieve kenmerken bij alle participanten.  
 

Het is belangrijk om te zoeken naar positieve kenmerken bij leerlingen, zichzelf, de klas, collega’s, 
school en ouders, en in de wisselwerking hiervan. 
 

5.2.4.7 Rol van de leerkracht. 
 

De leerkracht biedt zoveel mogelijk kwaliteitsvol onderwijs en levert een cruciale bijdrage aan de 
positieve ontwikkeling van leerlingen 
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5.2.5 Organisatie 
 

Overleg is een onmisbare factor om de visie op zorgbeleid uit te bouwen. 
 

Bij het overleg zullen alle leerkrachten betrokken worden om hulpvragen bij kinderen te 
beantwoorden: het CLB, de directie, de zorgcoördinator, de klastitularis, de turnleraar, eventueel de 
leermeester LBV… 
Het is de bedoeling om de deskundigheid van de betrokkenen op elkaar af te stemmen. 

 
Binnen onze scholengemeenschap streven we naar zoveel mogelijk structureel overleg, weliswaar 
vanuit een flexibele opstelling en planning. 
 
Soorten overleg: 
 

- Overleg zorgondersteuner/klastitularis volgens rooster (zorgondersteuner houdt logboek bij en 
noteert de belangrijkste afspraken van dit overleg 

- Zorgteam ook wel kernteam = directie+zorgco+zorgondersteuners: komen op regelmatige 
basis bij elkaar. Zij evalueren regelmatig alle acties die genomen worden in het kader van de 
zorg op school 

- MDO: 2 à 3 maal per schooljaar 
- Klassenraad: 1 à 3 maal per schooljaar 
- Specifiek overleg voor leerlingen met een plan van aanpak en binnen de werking met AN. 

 
Dit alles wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. 
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