
Type basisaanbod: 
 
 
Met de komst van het M-decreet werden vanaf september 2015 de huidige types 
1 en 8 samengevoegd in het type ‘BASISAANBOD’. 

Met een verslag ‘type basisaanbod’, afgeleverd door het CLB, kunnen lagere 
schoolkinderen van 6 tot 13 jaar in onze school terecht. 

Elk kind krijgt een aangepast leertraject op basis van zijn eigen concrete 
onderwijsbehoeften.  

We hebben vooral oog voor de individuele leerling. Vaak hebben onze leerlingen 
er in het gewoon onderwijs een woelig parcours opzitten. Om zich zo goed 
mogelijk te ontwikkelen moet een kind zich goed voelen. Onze eerste zorg is dan 
ook dat deze leerlingen zich opnieuw goed in hun vel voelen. Wij zorgen voor 
een aangepast klasklimaat zodat je kind optimaal kan leren. 

De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar 
we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog. De 
leerling kan problemen hebben op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, 
motoriek, concentratie, … Andere factoren kunnen ook een rol spelen zoals 
faalangst, stress, negatief zelfbeeld, ... 

Naast het leerinhoudelijke hebben we ook aandacht aan het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden en 'leren leren'.   

Een professioneel team van leerkrachten, logopedisten, kinesisten, een 
maatschappelijk assistent, een psycholoog, opvoeders ,… staat dagelijks klaar 
om de klasleerkracht en de leerlingen te begeleiden. 

We opteren voor kleine klasgroepen en ook binnen de klassen wordt sterk 
gedifferentieerd. Zo werken we klasoverschrijdend voor rekenen en worden de 
kinderen ingedeeld volgens niveaugroepen.  

Elke leerling legt een individueel traject af en we evalueren het kind permanent 
zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld hebben waar het kind het best 
op zijn plaats zit: in het gewone basisonderwijs of verder in het buitengewoon 
onderwijs. Bij de overgang naar het gewone onderwijs ondersteunen de school 
voor buitengewoon onderwijs en het CLB de zoektocht naar een passende 
school. 

 


