WELKOM IN

WINDEKIND vzw
CENTRUM VOOR BUITENGEWONE ZORG

KRACHTIG BASISAANBOD

WINDEKIND, EEN BUITENGEWONE SCHOOL!
Ons symbool bestaat uit twee bomen
waarvan de kruinen vingerafdrukken zijn:
net als bomen helpen we onze kinderen groeien,
soms wat sneller soms wat trager,
volgens eigen kunnen, zoals kronkels in een stam
net als vingerafdrukken verwijzen naar de individualiteit,
zo is ons doel een optimale zelfstandigheid en zelfrealisatie te
ontwikkelen bij ieder kind opdat hij van daaruit volwaardig
en op zijn eigen wijze kan deelnemen aan de samenleving.
net als een opgestoken duim, willen we je zeggen:
je doet het goed! JIJ bent de moeite waard! Doe zo voort !
In ons symbool zijn alle wortels met elkaar verankerd.
Dit wijst op de samenhorigheid en op het kunnen rekenen op elkaar:
kinderen, ouders, medewerkers, samen komen we er wel!
De bomen worden ondersteund door het woord “Windekind”
want alle medewerkers van Windekind willen hun steentje bijdragen om ieder
kind een zo goed mogelijke ondersteuning te geven in zijn groeien. Op hen kan
je rekenen ! Als je valt, vangen ze je op. Wees dus niet bang als je valt: iedereen
mag vallen - we staan klaar om je op te vangen en helpen je door samen met
jou weer naar omhoog te klimmen …

KRACHTIG BASISAANBOD
Windekind is een lagere school in het centrum van Leuven.
Ons kenmerk:
●		 Een kleine, familiale, warme school.
●		 Een groot hart met zorg en aandacht voor de kracht van
		 ieder kind.

Specifieke onderwijsbehoeften op vlak van 'leren
leren' en sociaal-emotionele
ontwikkeling

Ondersteuning nodig op
gebied van lezen, schrijven,
rekenen, motoriek,
concentratie, ...

Type
Basisaanbod
De zorgvragen van de
leerlingen overstijgen de
mogelijkheden van het
gewoon onderwijs

Kinderen met hun eigen
talenten, krachten,
kwaliteiten en sterktes.
Iederen is uniek!

Wat bieden wij?
● Een krachtige leer- en leefomgeving:

een brede algemene vorming met extra
nadruk op ‘leren leren’ en sociaal-emotioneel welbevinden.
● Onderwijs op maat, aangepast aan de

Evelyn is een oud-leerling die 14 jaar
geleden afstudeerde. Zij schreef, zo
vertelde ze ons, in gedachten elk
jaar een brief naar Windekind, dit
gedicht:

WINDEKIND

noden en mogelijkheden van elke leerling
door middel van handelingsplanning.

Waar elk kind blij wordt

● Een gemotiveerd multidisciplinair team

Naar de noden van het kind

van leerkrachten en therapeuten zal elk
kind met veel liefde en respect vergezellen
op zijn weg naar volwassenheid.
● Pedagogische eenheden: klassen samen-

gesteld door rekening te houden met sociaal-emotioneel welbevinden en leermogelijkheden.
● Door de expertise vanuit type 4 hebben

we extra aandacht voor de motorische ontwikkeling van onze leerlingen Basisaanbod.
● Samenwerking met onze ouders als dier-

baarste partner.

● In samenwerking met het CLB bekijken:

Wat NA Windekind?

Iedereen zichzelf kan zijn

Deze school heeft een groot hart
Eerlijk en oprecht staan ze klaar

Krijgt elke leerkracht alles voor mekaar
Iedereen is uniek

Net daarom is de lach van je kind
De kracht van deze school

KRACHTIGE LEER- EN LEEFOMGEVING
Naast een brede algemene vorming
(taal, muzische vorming, rekenen, Frans,
wereldoriëntatie, geloofsbeleving, …)
besteden we extra tijd en aandacht aan
schoolse en sociale vaardigheden:
• Hoe organiseer je je schoolwerk? 		
Hoe studeer je?
• Hoe maak je best vrienden op de
speelplaats? Hoe kan je ruzie 		
vermijden of weer oplossen?

• Hoe zet je de stap naar een 		
secundaire school om een richting te
volgen die je helemaal ligt?
We houden de mogelijkheden en het
ontwikkelingsperspectief van iedere
leerling steeds voor ogen en bieden
steeds ondersteuning waar nodig.
Ieder kind mag op zijn eigen manier en
tempo ontwikkelen.

PEDAGOGISCHE EENHEDEN
We spreken van pedagogische eenheden (PE) in plaats van leerjaren. ‘Blijven zitten’
kan dus niet. Een leerling kan meerdere jaren in dezelfde klas blijven maar het leerproces gaat verder: de leerstof van september is het vervolg van juni. De klassen
zijn kleiner met een duidelijke structuur. Voor bepaalde vakken werken we met klas/
type-overschrijdende klasgroepen.
Voor kinderen die na de kleuterklas nog niet voldoende schoolrijp zijn, is er een
speelleerklas. Hier gebeurt het leren op een speelse manier.
Bij het samenstellen van een PE houden we rekening met:
• Sociaal-emotioneel welbevinden
• De leermogelijkheden
• De leeftijd

PRAKTIJK EN ICT
De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen wordt door functionele
activiteiten zoals techniek, koken en ICT gestimuleerd.

KRACHTIGE LEER- EN LEEFOMGEVING

LEREN LEREN
Leren leren is iets wat in elke les aan bod komt. We werken met de leerlingen rond hun
sterktes en werkpunten, het leren plannen en het leren studeren. We trachten onze
leerlingen een correcte (werk)houding aan te leren om problemen oplossingsgericht
aan te pakken. De nadruk ligt op stap voor stap werken.
De leerlingen oefenen via aangepaste werkvormen:
• Via de weektaak als huiswerk
• Via contractwerk
• Tijdens hoekenwerk
• Via online leerplatformen

INCLUSIEVE SCHOOL
We zijn een inclusieve school:
• We werken intensief samen met onze type 4-afdeling (leerlingen met een 		

motorische beperking).
• We werken graag samen met scholen voor gewoon onderwijs uit de buurt.
• We nemen deel aan projecten o.a. met Artforum, Jonna-toneelschool,
M-museum, bloembakmozaïek, kunstenaars, … In onze stadsomgeving valt
er heel wat te ontdekken!

SOCIAAL EMOTIONEEL WELBEVINDEN
Een kind kan maar leren als het zich goed
voelt! Wanneer een leerling zich (terug) goed
voelt en betrokken is, stimuleren we de leerling om zelfstandig mee het eigen leerproces
te bepalen.
We besteden daarom veel aandacht aan:
• Het opbouwen van succeservaringen
• Een warme aanpak met oog voor welbe-		

vinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

ZONNEWERKING
Op onze school willen we dat onze leerlingen zich goed voelen en ook dat ze veel
leren. Naast rekenen, lezen, schrijven, de wereld verkennen, tekenen, bewegen, willen
wij ze ook leren hoe ze op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan.
Soms loopt het toch nog weleens fout. Ons hele team heeft het project 'zonnewerking'
uitgewerkt. Hiermee kunnen we de kinderen extra ondersteunen tijdens moeilijke
momenten.

HANDELINGSPLANNING

We bouwen steeds een individueel
leertraject uit en zorgen voor ZORG
OP MAAT. Om een goed kwaliteitsvol
onderwijs aan te bieden volgen we een
cyclisch proces van handelingsplanning:
• Starten met een uitgebreid beeld 		

van het kind

•

•

•

Een individueel handelingsplan 		
met concrete ontwikkelingsdoelen 		
en bijhorende aanpak

Meermaals overleg met het 		
multidisciplinair klasteam om doelen
en aanpak te evalueren en bij te 		
sturen

Bespreking in samenwerking met de
ouders

beginsituatie

evaluatie en
bijsturing

uitvoering

doelenselectie

voorbereiding

MULTIDISCIPLINAIR TEAM

De werking van ons basisaanbod steunt op een gemotiveerd, multidisciplinair
team dat nauw met elkaar samenwerkt en elkaar aanvult. Samen zoeken we naar
hulpmiddelen op maat voor iedere leerling. Het team bestaat uit:
Leerkrachten

• Zijn spilfiguur in het onderwijsproces
• Zijn vertrouwenspersoon van de leerling
• Doen aan co-teaching op verschillende manieren:
			 - 2 leerkrachten SAMEN in de klas
			 - Samen lesgeven aan de hele groep
			 - Een leerling apart begeleiden

Therapeuten
•
•
•
•

Orthopedagoog (volgt het schooltraject van de leerling)
Psycholoog
Logopedist
Psychomotorische therapeut (kinesist)

ONDERSTEUNING door therapeuten:
leerkracht SAMEN met een therapeut in de klas
•
•
•
•

Ondersteunen van de klaswerking
Verrijken van het onderwijsaanbod
Samen op zoek gaan naar aanpassingen waar nodig
Bij een specifieke hulpvraag kan er individuele ondersteuning geboden worden

MOTORISCHE ONTWIKKELING

Naast BASISAANBOD hebben we in
onze school ook leerlingen met een
motorische beperking (type 4). Dit heeft
als voordeel dat we de expertise van type
4 kunnen gebruiken om onze leerlingen
extra te ondersteunen bij
• Fijnmotorische vaardigheden:
schrijven, handvaardigheid, ...

• Visueel-ruimtelijke vaardigheden
• Planmatig werken

• Aangepaste hulpmiddelen: 			
voorleessoftware, motorische
hulpmiddelen, ...
We zetten in op het samen leven en samen leren met kinderen met een motorische beperking, vanuit ieders sterkte
en beperkingen en met aandacht voor
een positief en realistisch zelfbeeld.

Wat zeggen onze ouders over Windekind en onze medewerkers?

begripvol

talenten betrokken welkom eigenheid
fantastische medewerkers
gedreven gemoedelijk
solidariteit
gekwalificeerd personeel
open armen
groot hart
graag zien
samenhorigheid

kind staat centraal

kleinschalig

geborgen

SAMENWERKING MET ONZE OUDERS
Op elk moment kunnen ouders met vragen, zorgen of bedenkingen terecht op
onze school. De leerkracht staat open
voor een gesprek. Onze contactpersoon
luistert naar je algemene vragen. We
zoeken samen naar oplossingen.
We organiseren nog andere contactmogelijkheden gedurende het schooljaar:
•
•
•
•
•

Onthaaldagen: eind augustus +
1 september - oudercontacten

Heen- en weerschriftje of agenda telefonisch - brieven
Mail, Facebook en website
(www.windekindleuven.be)

Windekindkrant - Schoolraad

Extra uitnodiging voor een gesprek
rond evolutie, handelingsplanning,
schooltraject - eventueel een huisbezoek

... ALS DIERBAARSTE PARTNER

in beweging

ondersteuning

gezinsvriendelijk

oog voor iedereen
groeien

toekomstgericht

warm hart

stimuleren

overleggen

zorg op maat sterk team
meegroeien toegankelijk

samenwerking

luisteren lage drempel
familie

vooruitgang

vertrouwd totaliteit bezorgd

zijn wie je bent

WAT NA WINDEKIND?
Samen met jullie als ouders zoeken we
waar jouw kind best terecht kan na
Windekind. We werken hiervoor samen
met het CLB. Dit kan zijn:
• Een terugkeer naar het gewoon 		

basisonderwijs

• Overstap naar het buitengewoon 		

secundair onderwijs

• Overstap naar het gewoon secundair

onderwijs in de B-klas

ONDERSTEUNING IN HET GEWOON ONDERWIJS
Vanuit onze expertise Basisaanbod en ASS werken we intensief mee als ondersteuner
in het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant.

PRAKTISCHE INFO
• Onderwijs is gratis. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de uitstappen.
• Start om 8.50u - einde: 15.40u

• Opvang mogelijk vanaf 7.30u en tot 17.30u

• Maaltijden: warme maaltijden worden bereid door een traiteur
• Je kan ook zelf je lunchpakket meebrengen

• Vervoer: vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de mogelijkheid tot

gratis busvervoer wordt bekeken.

Gratis busvervoer in de regio

We willen onze kinderen zien groeien, genieten, vrolijk zijn, … We gaan op
zoek naar de talenten, sterktes, krachten, kwaliteiten, … van ieder van hen.
Via de sterktes gaan we kijken naar de beperking en leren we hoe we daarmee
kunnen omgaan.
Resultaat: een kind dat in zijn kracht staat en dat vanuit zijn sterktes tot
oplossingen komt en daardoor meer zelfvertrouwen krijgt. Het kind voelt zich
goed en schittert! Een kind komt tot leren als het zich goed voelt.
Iedereen is anders
Niemand is zoals jij
Iedereen is anders
Jij bent jou
En ik ben mij

Deze brief schreef de mama van Maud, een oud-leerling, bij haar
afscheid in Windekind BuBaO
Aan iedereen van Windekind,
juf Petra en
Zeven jaar geleden kwamen we hier terecht in de speelleerklas met
dat vertrekt.
haar konijn. Het thema van toen had te maken met een vliegtuig
veel durf en
Voor ons naar een nog onbekende bestemming via een route die
grootmoedigheid eist.
die Maud
Nu kijken we terug op een erg menselijke en persoonlijke weg,
liefhebbend,
heeft laten evolueren tot de persoon die ze vandaag is. Een
Jullie hebben
rustig en behulpzaam meisje dat uitkijkt naar de toekomst.
s begrepen
daar allemaal een grote bijdrage in gehad. We hebben ons steed
nog vroeg
en gedragen gevoeld. En ook Maud, die straalt en die gisteren
als een teken
waarom Windekind geen middelbaar onderwijs aanbiedt. Zie dit
en grote appreciatie van haar goed gevoel al die jaren bij jullie.
We wensen
Woorden schieten tekort voor de dankbaarheid die wij voelen.
durf om alle
jullie al het beste toe dat het leven kan geven en de moed en
kinderen verder te begeleiden.
Heel genegen,
Stéphanie

ALGEMENE INFO:
www.windekindleuven.be

Algemeen directeur

Directeur BuBaO

Toon Delauré
toon.delaure@windekindleuven.be

Geertrui Rayé
geertrui.raye@windekindleuven.be

Kennismakingsbezoek ?
Contactpersoon: Marie Schokkaert
016 24 1110
marie.schokkaert@windekindleuven.be
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