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Visietekst GOK (cyclus 2014-2017) 

 
“Everybody is a genius. 

But if you judge a fish by its ability to climb a tree, 
It will live its whole life believing that it is stupid.” 

Albert Einstein 
 
Werken aan gelijke onderwijskansen is een belangrijke opdracht voor ons schoolteam. We 
willen alle leerlingen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te 
ontwikkelen. Daarom willen we als school de lat hoog leggen voor iedereen en alle 
leerlingen de beste kansen bieden. We willen hierbij leerlingen die het, om welke reden 
dan ook, moeilijker hebben vooral niet uit het oog verliezen! Alle initiatieven in het kader 
van GOK komen zoveel mogelijk ten goede van alle leerlingen én tegelijk streven we er 
naar voor elke jongere zorg op maat te bieden. 
 
In ons GOK-beleid kozen we, op basis van de beginsituatieanalyse, verschillende thema’s 
die als hefboom zullen dienen om gelijke onderwijskansen in onze school te realiseren. 
In de eerste graad zal gewerkt worden aan de thema’s ‘preventie en remediëring van 
ontwikkelings- en leerachterstanden’ en ‘socio-emotionele ontwikkeling’. 
In de tweede en derde graad zullen we ons inspannen om aan de thema’s ‘preventie en 
remediëring van studie- en gedragsproblemen’ en ‘oriëntering bij instroom en uitstroom’ te 
werken. 
We besteden zowel op leerling-, leerkracht-, als schoolniveau aan deze thema’s. 
 
Binnen de GOK-thema’s ‘preventie en remediëring van ontwikkelings- en 
leerachterstanden’ en ‘preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen’ willen 
we zeker ook borgen wat we goed doen en dit verder verfijnen. 
We vinden een goede opvolging en begeleiding van de leerlingen belangrijk, gericht op 
het zoveel mogelijk voorkomen van problemen en met een consequente opvolging als het 
toch fout loopt. 
Leerkrachten leveren dagelijks inspanningen, in het bijzonder voor de leerlingen van de 
eerste graad, om te helpen bij het organiseren van hun studietijd of bij het studeren van 
een vak. Leerkrachten zetten zich ook in om de vakoverstijgende eindtermen leren leren 
na te streven. 
De leerkrachten op beide campussen trachten ook een krachtige leeromgeving op te 
zetten, met veel aandacht voor actieve werkvormen (een blijvende prioriteit). Goed 
onderwijs voor alle leerlingen door alle leerkrachten vormt dus het uitgangspunt. Indien 
nodig worden de leerlingen ook buiten de lessen ondersteund bij het studeren en het 
plannen van hun schoolwerk (o.a. via het GOK-begeleidingsuur in alle eerstes, portfolio, 
reflectie- en remediëringsplan, individuele studiebegeleiding…). 
Leerlingen met leer- of ontwikkelingsproblemen krijgen op school een, op maat opgesteld, 
begeleidingsplan. De specifieke maatregelen hebben tot doel de leerlingen extra te 
ondersteunen bij de moeilijkheden die ze op school ondervinden. 
Algemeen verwijzen we hier ook naar ons uitgeschreven geactualiseerd zorgbeleid, 
waarin het zorgcontinuüm en het handelingsgericht werken centraal staat.  
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Er is een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding op school, waar leerlingen steeds 
terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek en hulp bij het studeren. Vanuit de 
leerlingenbegeleiding wordt er nauw samengewerkt met het CLB. Er is wekelijks overleg 
gepland op de cel leerlingenbegeleiding. We willen deze initiatieven nog verder 
optimaliseren en onze expertise hieromtrent verder aanscherpen. 
 
We willen een warme, betrokken school zijn waar veel aandacht is voor de socio-
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We willen dat leerlingen zich goed voelen op 
school en dat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en sociaal competente mensen. 
Preventief ondersteunen we zowel leerkrachten als leerlingen in het creëren van een 
positief school- en klasklimaat. Daarnaast nemen we ook nog heel wat initiatieven om de 
leerlingen te ondersteunen in hun socio-emotionele ontwikkeling. De (leer- en) 
leefsleutels, de onthaaldagen voor eerstejaars, de team- en bezinningsdagen, de vele 
initiatieven van de leerlingenraad, het meter- en peterschap en de vakoverstijgende 
projecten zijn hier enkele voorbeelden van. 
Bovendien worden leerkrachten en ondersteunend personeel gemotiveerd om een 
omgangsstijl te hanteren die getuigt van sensitiviteit en inlevingsvermogen tegenover de 
leerlingen. 
We proberen het welbevinden van de leerlingen op school goed op te volgen en hechten 
veel aandacht aan een positief zelfbeeld. Indien gemerkt wordt dat een leerling zich niet 
goed voelt op school of in de klas, wordt hij door de klastitularis of leerlingenbegeleiding 
aangesproken en zo nodig verder opgevolgd door de cel leerlingenbegeleiding. 
 
We willen als school dat onze leerlingen een optimale studie- of beroepskeuze maken en, 
bij voorkeur op de leeftijd van 18 jaar, het leerplichtonderwijs afsluiten met een volwaardig 
diploma of getuigschrift. Door te kiezen voor het thema ‘oriëntering bij instroom en 
uitstroom’ willen we de competentie van onze leerkrachten betreffende studiekeuze- en 
schoolloopbaanbegeleiding nog vergroten, zodat ze leerlingen nog beter kunnen 
begeleiden bij het maken van een studie- of beroepskeuze die aansluit bij hun interesses, 
talenten en motivatie. We werken hiervoor nauw samen met de ouders (ook van 
kwetsbare leerlingen) en het CLB en onderhouden ook goede contacten met het werkveld. 
We zien het als een kerntaak (cf. ons pedagogisch project) om al onze leerlingen een 
stevige basis mee te geven en iedereen grondig voor te bereiden op het werkveld of het 
hoger onderwijs, door toekomstgericht en vernieuwend onderwijs. Vanuit deze stevige 
basis kunnen leerlingen ook realistische keuzes maken, onder meer op studie- en 
beroepsvlak. 
 
Pas als we allemaal samen onze schouders onder het GOK-beleid zetten, kunnen we 
gelijke kansen voor alle leerlingen realiseren. Elke leerkracht en opvoeder op school 
draagt dus zijn steentje bij tot het gelijkeonderwijskansenbeleid. 
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De gekozen thema’s hebben duidelijk heel wat raakvlakken met andere projecten en 
werkgroepen op onze school. We denken hierbij onder andere aan het talenbeleid, het 
gezondheids- en evaluatiebeleid, het internationaliseringsbeleid, de werkgroepen leren 
leren, de ‘voeten’, de onthaaldagen voor de eerstes, de week voor respect, het 
sanctiebeleid, het werken met de schooleigen planningsagenda… 
Dit alles kadert in ons opvoedingsproject en ons schoolwerkplan (zie ons jaarlijks 
schoolwerkplan ons meerjarenplan uitwerking pedagogisch project voor onze prioriteiten 
op korte en langere termijn). 
 
Om een zicht te krijgen op hoe we dit alles concreet aanpakken en welke effecten we met 
dit beleid beogen, verwijzen we naar het actieplan, waarin alle genomen acties 
beschreven staan. 
 

‘We kunnen niet van alle leerlingen dezelfde sterren maken, wel kunnen we ervoor 

zorgen dat ze allemaal schitteren’. 


