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Visietekst Gelijke Onderwijskansen Eerste Graad 
 
Onze school wil een gemeenschap zijn waarin jonge mensen zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen 
worden. We willen een gemeenschap vormen waarin jongeren zich verantwoordelijk leren voelen voor 
de maatschappij en waar men zich inzet voor gelijke kansen, ook gelijke leerkansen, en dit alles vanuit 
een christelijke inspiratie. 
 
Om dit te beogen willen we optimale leer –en ontwikkelingskansen creëren zodat alle leerlingen tot 
volle ontplooiing kunnen komen. In het bijzonder willen we aandacht hebben voor de jongeren uit 
kansarme milieus door  werk te maken van een kansenbevorderend school- en klasklimaat. 
Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden zal grote inspanningen vergen. 
Gezien het nijverheidstechnische karakter van onze school is ook de fysieke paraatheid van de leerling 
een niet te omzeilen klip. Een ongezonde levensstijl staat leerkansen in de weg en hypothekeert op 
termijn de toekomstige loopbaan. Vandaar dat we tevens mensen en middelen willen inzetten om 
leerlingen te sensibiliseren omtrent roken en middelengebruik, maar vooral om concreet én actief 
obesitas ‘te lijf’ te gaan. 
De turnleerkrachten, in samenwerking met de CM en met internationale partners, nemen deze zorg op 
zich ! 
 
Kansen bevorderen voor allen, maar in het bijzonder voor de anderstalige nieuwkomers en de 
autochtone taalarmen, willen we vooral bereiken door de taalvaardigheid van de leerlingen op te 
krikken. Immers, taal is bij uitstek het middel om zich in onze complexe en competitieve maatschappij 
te handhaven en/of te ontplooien.  
Taal bevordert integratie en maakt het mogelijk dat ook zij levenslang kunnen leren. 
Ook de preventie en remediëring van leerachterstanden zijn onlosmakelijk verbonden met taal. 
 
We proberen dit alles te realiseren in een sfeer van verbondenheid waar iedereen zich veilig voelt en 
geborgen weet. Grote aandacht willen we daarom schenken aan de socio-emotionele problematiek bij 
leerlingen. Ook deze problematiek is onlosmakelijk verbonden met kans- en taalarmoede. 
Aandacht en respect voor de eigenheid en het “anders-zijn” van elke individuele leerling staat  centraal 
in onze aanpak. 
Op infrastructureel vlak willen we letterlijk “ruimte vrijmaken” om aan crisisopvang te kunnen doen. 
In dit project is teamwork het sleutelwoord. Het is het bindmiddel dat alles samen houdt en dat 
vermijdt dat onze droom een kort leven beschoren is. 
We willen samen met het ganse team één groot GOK-team worden.  Door aanhoudend onze collega’s 
te sensibiliseren en te enthousiasmeren én door zelf een levend voorbeeld te zijn willen we het ganse 
team ‘doordringen’ met de GOK-idee…en dit bottum-up. 
Ook met externen proberen we allianties te smeden om ons doel te bereiken : met de ouders op de 
eerste plaats, het CLB, de GON-werking, de scholengemeenschap,de christelijke mutualiteiten, het 
Huis van het Nederlands, Leerpunt, de (bijzondere) lagere scholen  uit onze regio, diverse 
vormingsinstanties, het Europese Comenius-project, … 
We willen onszelf bijscholen en nascholen en ook het team aanzetten om zich blijvend te 
professionaliseren. 
Kortom, wat betreft zorg, benaderen we de leerlingen op twee verschillende manieren. 
We richten ons, deels vraaggestuurd, via doelgerichte acties op de kansarme leerling. Ook en vooral 
benaderen we de hele leerlingenpopulatie van de eerste graad op een gestructureerde en planmatige 
wijze met zorg. Vooral bij deze tweede pijler is het de bedoeling om alle 
niveaus(leerling,leerkracht,school) aan te spreken en “de zorg” daar definitief in te burgeren. 
 
Het GOK-team van de eerste graad 


