GOK (gelijke
Onderwijskansen) en
ZORGPARTNERS

Contact

Je mag zijn wie je bent!

De school:
VBS Biest

Op school hebben we een SESbeleid. SES staat voor Sociaal
Economische Status. We hebben
een aantal SES-lestijden ter
beschikking. Dit zijn extra lestijden
waarmee in alle klassen extra hulp
kan geboden worden om het kind
individueel te begeleiden of de klasen schoolwerking te ondersteunen.
Verder werken we heel nauw
samen met het VCLB Weimeersen
te Waregem. Ook zijn er
samenwerkingsverbanden met onze
partnerscholen van de
scholengemeenschap VKLO en het
Buitengewoon Onderwijs te
Waregem

Bieststraat 75
8790 Waregem
tel/fax : 056 60 39 41
Vestiging :

VBS Jager
Gentse Heerweg 12
8790 Waregem
tel : 056 60 41 11

directie.biestjager@ko-dewegwijzer.be
Website: www.biestjager.com

De directeur :
Eddy Nuyttens
Tel: 0476 311 107

Zorgbrochure

Zorg op school
Zorgteam
Onze school heeft voor uw kind een zorgteam klaarstaan. Dit team bestaat uit:

Visie

Je mag zijn wie je bent en zoals
je bent met fouten en gebreken
om te kunnen worden wie je in
aanleg bent maar… zoals je je
vandaag nog niet kan vertonen.
Je mag het worden op jouw wijze
en in jouw uur.

•

Directeur: Eddy Nuyttens

•

Zorgcoördinator :
Veerle Vandendriessche

•

Zorgcoördinator: Nancy Vanhoucke

•

Co-Zorgcoördinator: Ida Lavaert

•

CLB-medewerkers : Dirk Deman en
Katrien Derycke

3. Uitbreiding van zorg: dit vertrekt vanuit
de geboden zorg uit vorige fases. Hulp van de
leerkracht en het zorgteam zijn ontoereikend.
Bij deze fase wordt een MDO (Multidisciplinair
Overleg) gehouden. Dit is een overleg met
CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding),
klasleerkracht, zorgcoördinator en de directeur. Hier wordt een plan opgesteld met de
aanpak voor zorgleerlingen.
4. Overstap naar een school op maat:
indien vorige fases niet voldoende zijn, kan een
school gezocht worden die kan inspelen op de
behoeften van het kind.

Het zorgcontinuüm

Zorg en ouders

must! Daarom hebben wij een sterk

Dit beschrijft de zorgstructuur van onze
school. Dit gebeurt in fases waarin de kinderen leerondersteuning krijgen:
1. De brede basiszorg: dit houdt in dat we

De ouders worden een aantal keer per jaar
uitgenodigd voor een oudercontact. Daarbij
wordt hun kind besproken en wordt tevens
bekeken of er extra zorg nodig is.

uitgewerkt zorgbeleid. Dit kan als

een krachtige leeromgeving creëren waarin

volgt samengevat worden:

elke leerling wordt opgevolgd. Hiervoor heb-

Onze school heeft een specifieke
visie op zorg. Welbevinden en betrokkenheid van elk kind is een

ben we een Leerlingvolgsysteem (LVS). Dit is
een soort samenvatting van de schoolloopbaan.
2. De verhoogde zorg: hier wordt een
leerlingendossier geopend. Er wordt overleg
gehouden met het zorgteam (bijv. Overleg
met de zorgcoördinator)

