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Beste ouders, 
 
In deze onthaalbrochure willen we wat meer uitleg geven over de werking van onze 
school voor buitengewoon lager onderwijs: type basisaanbod en buitengewoon 
kleuter en lager onderwijs: type 9. 
 
Het type basisaanbod is bedoeld voor leerlingen (6 tot 13 jaar) met specifieke 
onderwijsbehoeften die nood hebben aan een aanbod op maat in een 
gespecialiseerde onderwijsomgeving. 
 
Het type 9 is bedoeld voor leerlingen (3 tot 13 jaar) met een multidisciplinaire 
diagnose ASS. We bieden een aangepaste structuur en didactiek die ervoor zorgen 
dat de mogelijkheid tot leren ontwikkeld kan worden en de zelfstandigheid 
maximaal wordt nagestreefd. 
 
De leerling kreeg van het CLB een verslag buitengewoon onderwijs- type 
basisaanbod of type 9. Een verslag type basisaanbod is twee jaar geldig. 
 
Wat bieden wij aan leerlingen basisaanbod? 
 
Wij bieden onderwijs op maat aan. 
Bij de samenstelling van de klassen houden we rekening met de leeftijd van de 
leerlingen, hun taalniveau en hun specifieke onderwijsbehoeften. We werken met  
wiskundegroepen: dit wil zeggen dat de leerlingen voor dit vak in andere groepen 
worden verdeeld. 
 
Elke klas wordt begeleid door een klasteam dat bestaat uit de klastitularis, de 
logopedist, de orthopedagoge, de kinesist en de zorgleerkracht. Zij maken samen 
het groepswerkplan op; daarin staat waar de groep staat en welk aanbod voor taal, 
wiskunde, wero… geboden zal worden. 
 
In overleg bepaalt het klasteam welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben:  
 
-binnen de klas: differentiatie in leerstof of oefenstof, gebruik van hulpmiddelen 
zoals voorleessoftware of een tafelkaart in wiskunde, … 
- of buiten de klas: therapie alleen of in een klein groepje. 
 
Welbevinden 
Het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling zijn heel 
belangrijk. Vaak zijn kinderen die in buitengewoon onderwijs komen onzeker en 
faalangstig.  Soms hebben ze op emotioneel vlak problemen of hebben ze het 
moeilijk om op een positieve manier om te gaan met anderen. In de klassen werken 
we rond het aanleren van sociale vaardigheden en het leren verwoorden en omgaan 



met gevoelens. Indien nodig werken we ook individueel met de leerlingen rond deze 
noden. Conflicten worden besproken in een herstelgesprek. 
 
Leerstofaanbod 
Wij baseren ons op de basisleerstof. 
We willen zo dicht mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van het gewoon 
onderwijs en gaan vooral in het vak van de stoornis speciaal onderwijzen. Leerlingen 
met een vertraagd leertraject begeleiden we vakoverschrijdend op een functionele 
manier. 
 
Opvolging van de vorderingen 
Tijdens klasteamoverleg en leerlingbesprekingen worden met het klasteam en het 
CLB de vorderingen van de leerlingen besproken.  
 
Evaluatie na twee schooljaren 
Het verslag basisaanbod geldt voor 2 jaar. Tijdens die twee schooljaren gaan wij 
regelmatig in gesprek met de ouders over hoe zij de vorderingen zien van hun kind. 
Samen met het klasteam, de ouders, het clb en de leerling zelf beslissen we of de 
leerling terug kan aansluiten in het gewoon onderwijs. Indien dit niet zo is, dan 
wordt het verslag verlengd of indien nodig wordt de overstap naar een ander type 
BUO besproken. 
 
Aanvangsklas basisaanbod  
Kinderen die in het lager onderwijs instappen in basisaanbod, zitten in de 
aanvangsklas basisaanbod. In deze klas wordt gewerkt aan de basisvoorwaarden 
die nodig zijn vooraleer gestart kan worden met lezen, rekenen en schrijven. Deze 
vaardigheden worden heel stapsgewijs ingeoefend. Daarnaast wordt ook veel 
geoefend op een goede werkhouding en het uitbreiden van aandacht en 
taakspanning. 
 
Voorbereiding naar middelbaar onderwijs 
Vanaf 12 jaar zitten de leerlingen in een schakelklas. Zij worden volgens hun 
mogelijkheden en interesses voorbereid op het middelbaar onderwijs. 
 
We bieden in deze klassen een alternatieve voorbereiding naar het BUSO 
(buitengewoon secundair onderwijs), het BSO (beroepsonderwijs) en het TSO 
(technisch onderwijs): 
 
 
 
 
 
 
 



Wat bieden wij aan leerlingen type 9? 
 
Wij bieden onderwijs op maat aan. 
We formuleren een individuele zorgvraag waaruit een aangepaste aanpak volgt. 
Deze wordt via regelmatig overleg met het vaste klasteam (de klastitularis, de 
logopedist, de orthopedagoge, de kinesist en de zorgleerkracht) geëvalueerd en 
bijgestuurd, want ieder kind is uniek. 
 
We creëren rust, veiligheid en voorspelbaarheid door te werken met kleinere 
klasgroepen en gevisualiseerde en gestructureerde leersituaties. Er zijn 
gestructureerde speelplaats- en middagmomenten. 
 
In deze klassen is er extra aandacht voor de sociale vaardigheden, zelfredzaamheid 
en communicatie. Het welbevinden van elke leerling wordt tijdens het leerproces 
van dichtbij opgevolgd. Leerlingen laten omgaan met succeservaringen, 
zelfvertrouwen laten groeien en een positief zelfbeeld laten opbouwen is een 
belangrijke doelstelling. 
 
Leerstofaanbod 
Wij baseren ons op de basisleerstof. 
We willen zo dicht mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van het gewoon 
onderwijs en zorgen voor maximale ontwikkelingskansen zodat de leerling later 
zelfstandig en volwaardig kan participeren in de maatschappij. 
 
Opvolging van de vorderingen 
Tijdens klasteamoverleg en leerlingbesprekingen worden met het klasteam en het 
CLB de vorderingen van de leerlingen besproken.  
 
Voorbereiding naar middelbaar onderwijs 
We bereiden de leerlingen met een type 9 verslag voor een terugkeer naar het 
gewoon secundair onderwijs of een verderzetting in het buitengewoon secundair 
onderwijs type 9. 
 

We begeleiden onze leerlingen gewoon waar het kan, 
buitengewoon waar het moet! 

 

 
 
 



 
Ouderbetrokkenheid 
Contact met ouders vinden we heel belangrijk. 
Ouders worden op het eind van de vakantie of aan begin van het schooljaar 
uitgenodigd op de ouderavond in de klas. Daar krijgen ze alle nodige praktische 
uitleg over de klaswerking. Ouders krijgen ook de kans om kennis te maken met de 
overige teamleden en met de andere ouders tijdens ons praatcafé. 
 
We hebben een ouderraad die regelmatig bijeenkomt. Elke ouder kan aansluiten bij 
de ouderraad. De ouderraad vergadert enkele malen per schooljaar met de leden, 
leerkrachten en directie. Ze helpen mee met het schoolfeest en organiseren zelf ook 
activiteiten voor de school (ontbijt, eetfestijn…). Nieuwe leden zijn steeds welkom! 
 
Tijdens de individuele oudercontacten worden ouders uitgenodigd om de 
vorderingen en het welbevinden van hun kind te bespreken. We willen samen op 
weg gaan met ouders om de toekomst van hun kind te bespreken, ook bij de 
evaluatie na twee schooljaren type basisaanbod. 
 
Opendeurdag: tijdens deze voormiddag krijgen ouders, begeleiders, leerkrachten de 
kans om kennis te maken met onze school en onze werking.  
 
Bij dringende zaken kunnen de ouders een gesprek vragen om hun zorgen te 
bespreken met de betrokken leerkrachten en het CLB. Soms wordt ook vanuit de 
zorgcel een oudergesprek voorgesteld om problemen van op school te bespreken.  
 
De schoolagenda is het instrument bij uitstek om directe vragen te stellen naar de 
leerkracht toe en omgekeerd. Alle huistaken en te studeren lessen kunnen ouders 
dagelijks opvolgen. Maandelijks wordt een rapport meegegeven over de 
vorderingen en de houding van de leerling in de klas. Brieven en andere info worden 
doorgestuurd via Smartschool. Elke ouder heeft een eigen account. 
 

 
 



 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Schoolleiding, secretariaat en orthopedagoge 
Directeur: Mevr. Lynn Moyaert 
Je kan bij haar altijd een afspraak maken, telefonisch 051/30 63 08 of per mail 
lynn.moyaert@prizma.be  
Secretariaat: Mevr Vanessa Baes  
Tel: 051/30 63 08 of per mail: info@zonnebloemschool.be 
Orthopedagoge: Mevr Nele Masschelein of Mevr Charlotte Bert 
Je kan bij hen steeds een afspraak maken telefonisch of per email: 
ortho@zonnebloemschool.be. 
 
Adres: 
Vestigingsplaats 1: Slabbaardstraat Noord 90, 8870 Izegem. Tel : 051/ 30 63 08 
Vestigingsplaats 2: Schoolstraat 1/2, 8870 Izegem.  
 
SCHOOLTIJD 

VOORMIDDAG 
 

Les van 8u25 ( de poort is open vanaf 8u) tot 12u. 
Wie ’s middags naar huis gaat eten, kan terugkeren vanaf 13u. 

NAMIDDAG 
 

Les van 13u35 tot 15u30. 
Gratis opvang tot 16u. 

OPVANG Opvang ’s morgens vanaf 6u45 
Opvang ’s avonds op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18u 
Opvang op woensdag tot 13u 

 
OVER DE MIDDAG 
Er is keuze tussen een volledig middagmaal of een eigen lunchpakket met een 
gezond drankje. 
 
Prijzen: 

- warme maaltijd: 4,31 euro tot 11 jaar en 5,06 euro vanaf 12 jaar. 
- Boterhammen in een brooddoos met eigen gezond drankje: 1,50 euro voor de 

opvang. 
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BUSVERVOER 
Als school stappen we mee in het nieuwe pilootproject van leerlingenvervoer. De 
criteria om recht te hebben op collectief vervoer zijn gewijzigd. Het project focust op 
twee grote acties:  

 
1. Te voet of met de fiets: We zetten sterk in om de leerlingen die in de 

nabijheid van de school wonen, zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar 
school te laten komen. 
 

2. Vaste gemeenschappelijke opstapplaatsen: Uw zoon of dochter zal naar een 
afgesproken opstapplaats moeten komen om daar de bus te nemen. 
 

 
De busritten worden georganiseerd door een centrale dienst. Eind augustus krijgen 
de ouders informatie over de opstapplaats, het opstap uur en het uur van 
thuiskomst. 
 
Ouders die recht hebben op gratis busvervoer en hun kind toch zelf brengen, 
kunnen via de school een vergoeding aanvragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hopen dat deze infobrochure u op weg hielp om de werking van 

onze school te leren kennen. We kijken er naar uit om u en uw kind in 

onze school te verwelkomen! 
 


