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Onze visie op zorg

Op het SMIK zijn we sterk in zorg. In onze kleine school heeft 'zorg voor
anderen' nog echt iets te betekenen. Geloven in groeikansen voor elke
leerling is onze sterkte. Iedereen kan zich bij ons als individu ontplooien in
een sfeer van onderling overleg. We willen ondersteunen, aanmoedigen,
begeleiden en zorgen delen zodat al onze leerlingen kunnen uitgroeien tot
zelfredzame jongvolwassenen.
Goed leren start bij een gezond welbevinden. Het is voor ons dan ook een
absolute prioriteit dat iedereen zich goed voelt en graag naar school komt.
We beogen hierbij een klimaat van openheid, vertrouwen en verbinding.
Vanuit deze visie hebben we oog voor het begeleiden van alle leerlingen.
Daarnaast geven we extra zorg aan zij die het moeilijker hebben en komen we tegemoet aan leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften. In
onze school kan je rekenen op het belangeloos engagement van alle personeelsleden om echte kwaliteit en zorg te garanderen, omdat we reeds
vele jaren werken in de geest van het M-decreet. We kijken voortdurend
naar de individuele onderwijsbehoeften en emotionele noden van de leerling en maken op basis hiervan een begeleidingsplan op maat.
Een heldere en duidelijke communicatie vinden we erg belangrijk. We besteden bijgevolg veel aandacht aan het intakegesprek waarin de ouders
en de leerling de kans krijgen om de problematiek te duiden en de school
te informeren over de noden en hulpvragen. Anderzijds worden tijdens dit
gesprek ook de haalbaarheid en de draagkracht van de school bewaakt
om te vermijden dat er valse verwachtingen gecreëerd worden. Ook in de
loop van het schooljaar maken we graag tijd voor aanvullende of bijsturende gesprekken met leerlingen en ouders.
Al onze leerlingen hebben recht op kwaliteitsvol, uitdagend en motiverend
onderwijs. Het creëren van een krachtige leeromgeving staat dan ook centraal in de brede basiszorg. Deze taak rust op de schouders van het ganse
team. Alle leerlingen kunnen dan ook rekenen op een leer- en leefklimaat
waar iedereen zijn eigen plekje vindt. We vertalen dit leer- en leefklimaat
in onze brede basiszorg. De concrete invulling van deze brede basiszorg
kan je hieronder terugvinden.
De algemene visie op zorg van KOGEKA vind je op de website (www.kogeka.be).
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