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Kansarmenbeleid 
 

Een zorg voor ons allen. 

Een brede school waar élk kind 

zich goed voelt, 

waar ieder gelijk is aan de andere:  

onze doelstelling! 

 

 

Doordat we” kansarmen” laten ervaren 

iemand is bekommerd om mij, 

er draagt iemand zorg voor mij, 

ontwikkelen deze kinderen vertrouwen. 

Door het zelf ervaren hebben van zorg, bekommernis, verbondenheid, 

worden deze kinderen innerlijk krachtiger. 

We kunnen dus echt wel veel doen. 

Maar ook als we soms beperkt zijn in het wegnemen van de draaglast 

doordat we bijvoorbeeld niks kunnen veranderen aan de thuissituatie 

kunnen we extra investeren in het ontwikkelen van een grotere draagkracht. 

Daardoor kunnen ze beter om met hun eigen frustraties 

en zullen ze later ook meer zorg kunnen geven aan anderen. 

Eigenlijk investeren we nu reeds in de opvoeding van hun kinderen. 

Kansrijk voor kansarm 

 

Elk kind heeft het recht om zich goed te voelen. 

Elke leerkracht bewaakt het welbevinden van de kinderen ! 

 

Kansarm zijn is een maatschappelijk probleem dat alom aanwezig is en dat altijd blijft 

bestaan. We mogen de groep “kansarmen” niet eng beschouwen. 

 

Kinderen uit de kansarmoede zijn niet alleen kinderen die opgroeien in een arm milieu, ze 

kunnen ook opgevoed worden in een “rijke” omgeving. Deze kinderen zijn net zoals alle 

andere kinderen. Zijzelf hebben niet gekozen voor de situatie waarin ze zijn terecht 

gekomen. 

 

Jezus zei : 

“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, 

heb je voor Mij gedaan” 

(Mattëus 25, 34b-40) 
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Vaak zitten kinderen uit de kansarmoede verstrikt in een web van problemen op 

verschillende levensdomeinen waaruit ze geen ontsnapping mogelijk achten. Wij kunnen 

deze groep van kinderen bevestigen in hun kansarm zijn of we kunnen de kringloop van 

kansarmoede proberen te doorbreken. 

 

De school is een belangrijke maatschappelijke instelling waarmee de kinderen in contact 

komen. Een positieve ervaring voor ieder kind in dit schoolgebeuren is zo belangrijk voor 

hun verder leven in deze maatschappij. 

 

Onze opdracht reikt verder dan “het leren leren”. Wij proberen onze kinderen te 

begeleiden in hun totale ontwikkeling als individu in deze samenleving. Aandacht geven aan 

élk kind, geloven in de mogelijkheden van élk kind: een cruciale opdracht voor ieder van 

ons! Wij kunnen hieromtrent niet alle euvels wegnemen. Maar … we ervaren dat we niet 

alleen staan. Diensten als het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Comité Bijzondere 

Jeugdzorg, OCMW, Centrum voor basiseducatie (Leerpunt), Huis van het Kind… bieden 

ons extra ondersteuning om kansarme kinderen (en dit in de meest ruime zin van de 

betekenis) de nodige deskundige hulp te bieden. 

 

We focussen ons niet op het kind alléén, ook de ouders moeten op een positieve manier 

betrokken worden. Door hen de correcte informatie door te spelen (onder andere : 

verschillende diensten waarbij ze terecht kunnen), met hen een open opbouwende 

communicatie te hebben, bouwen we een vertrouwensrelatie op. 

 

Een goed beleid rond “kansarmen” is  

een samenwerking tussen de school en alle teamleden. 
 

1. Als leraar 

A. Een veilig en warm leer-en leefklimaat creëren 

Elke leraar is iemand die de kinderen écht wil helpen, écht wil begeleiden naar het 

“gezond” volwassen worden. De belangrijkste pijlers die ervoor zorgen dat kinderen slagen 

in het verwerven van kennis, het integreren van inzichten, zijn wel degelijk 

WELBEVINDEN en BETROKKENHEID.  

Hierbij meten we niet alleen de cognitieve elementen, maar de totale mogelijkheden die 

de kinderen hebben (onder andere: zelfvertrouwen, verbondenheid, zelfsturing en 

ondernemingszin, enz.). Bij een doelgerichte observatie, het analyseren van de 

observatiegegevens kunnen we een doelgerichte analyse en een correct zorgplan 
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opstarten. Dit is een doeltreffende werkwijze om voor onze kinderen een gunstig leer-en 

leefklimaat te kunnen creëren.  

Anderstalige nieuwkomers die bij ons terecht komen, worden ook nauwlettend 

geobserveerd. We gebruiken een duidelijk stappenplan.   

Laat ons heel gevoelig zijn voor bepaalde signalen, steeds alert blijven voor bepaalde 

omstandigheden die kinderen een onbehaaglijk gevoel zouden kunnen geven. 

 

 

B. De eerste schooldagen (een nieuwe schooltas, reisverhalen) 

Voor kinderen uit de kansarmoede is dit allemaal “een mooie droom”, maar dit staat ver 

van hun realiteit. We geven hen op een respectvolle manier de kans om hun vakantie-

ervaringen te vertellen. Het is belangrijk dat wij hen respectvol behandelen, respect 

hebben voor hun waarden én normen. 

Ook kinderen die exclusieve reizen ondernamen, die overstelpt worden met het duurste 

schoolmateriaal dienen in te zien dat andere (minder dure) ervaringen ook de moeite 

waard kunnen zijn. 

C. Maandag 

Vele van deze kinderen zijn zo blij als ze ons terug zien. Ze keren terug naar hun 

vertrouwde, lieve wereld. Een glimlach van hun juf of meester, een schouderklopje, de 

vraag: “Alles ok?” doen wonderen. Hier is ook een respectvolle benadering 

levensnoodzakelijk om een goede relatie uit te bouwen. 

D. Drink- en eetmomenten 

Kinderen uit de kansarmoede kunnen niet uitgesloten worden van een sociaal gebeuren. 

Wij zijn, als opvoeders, voldoende inventief om kinderen aan élk van deze momenten te 

laten deelnemen. (bijvoorbeeld: koek laten delen, voorzien van koekendoos voor alle 

kinderen). 

Voor sommige kinderen is de school zelfs de énige plaats waar ze volwaardig voedsel 

kunnen krijgen, hen uitsluiten is dus zéker niet aan de orde ! 
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E. De speelplaats 

Het gedrag op de speelplaats kan heel verschillend zijn. Ervaren dat hun leraar er steeds 

voor hen is, dat die steeds naar hen luistert en hen probeert om verder op weg te helpen, 

geeft hen het vertrouwen dat ze nodig hebben. 

Wij proberen de kinderen bij te brengen dat goede daden en een goed hart primeren 

boven uiterlijke vertoon. Je kan een kind geliefd laten worden door alle andere kinderen 

(door hen te wijzen op de uitzonderlijke kwaliteiten van de anderen) of het kan ‘mentaal 

gekraakt worden’. Wij gaan resoluut voor het eerste! 

 

F. Materiaal van thuis meebrengen  

Buiten het klasgebeuren kunnen we met de kinderen uit kansarme milieus “speciale” 

afspraken maken. Op die manier zorgen we ervoor dat zij toch in orde zijn. Ze vergeten 

deze “afspraken” niet en zijn er ons énorm dankbaar voor. 

G. Geldophaalmomenten 

Discretie is hier noodzakelijk. Sinds schooljaar 2019-2020 wordt geld niet meer 

opgehaald in de klas, maar gebeurt alles vanuit ons secretariaat. 

H. Feesten op school 

Het is voor kinderen een pijnlijk moment om geconfronteerd te worden met hun “andere 

manier” van leven.  Andere kinderen krijgen speelgoed, vieren hun verjaardag uitvoerig,… 

Zij kunnen niet anders dan met lede ogen toekijken. Toch kunnen wij hen een goed gevoel 

geven als wij bij deze gelegenheden ook “correct” reageren (bijvoorbeeld: het kopen van 

een verjaardagstaart van ons schoolbudget). 

I. Thuiswerk 

We zorgden ervoor dat er in ons thuiswerkbeleid voldoende oplossingen geboden werden 

aan kinderen die hun thuiswerk heel moeilijk kunnen afwerken (in opvang nablijven, tijdens 

middagpauzes, ook gebruik maken van schoolcomputer en schoolbibliotheek). De 

zorgleraren worden in onze school ingeschakeld voor thuiswerkbegeleiding. 

Indien nodig, werken wij samen met Huis van Het Kind en opvangcentrum De Marbol. 

J. Contactmomenten met ouders 
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Het is verkeerd te denken dat ouders uit de kansarmoede beperkte pedagogische 

kwaliteiten hebben. Alléén als we hen de kans geven om hun opvoedingstaken in handen te 

nemen kunnen we ons een objectief beeld vormen van hun capaciteiten. 

Vele ouders uit de kansarmoede durven niet naar school komen. Ze zijn bang voor wat er 

van hun kind verteld wordt. Het gaat over hun kind, dat zoveel voor hen betekent, dat ze 

uit die benarde situatie waarin ze vertoeven willen laten ontsnappen. Als leerkracht mogen 

we niet de neiging hebben om zelf te beslissen over de aanpak van een probleem in verband 

met de groei naar volwassenheid van hun kind. Ons verplaatsen in de leefsituatie van deze 

mensen, helpt ons om bepaalde reacties of niet-reacties  beter te begrijpen 

(bijvoorbeeld: begrip hebben voor het nooit participeren aan oudercontacten). 

Als leraar is het onze doelstelling om toch op de één of andere manier deze ouders te 

bereiken. We tonen ons steeds bereikbaar. We tonen ons steeds bereid om een gesprek 

te hebben, zelfs buiten de school om. Het is een kleine stap om ons naar de ouders te 

begeven. We willen als school de drempel verlagen om naar ons toe te komen. 

Deze mensen vragen ons dikwijls raad over probleemsituaties die niets te maken hebben 

met het onderwijs. Met een beetje “goodwill” helpen we deze mensen vooruit en bouwen 

we een solide vertrouwensrelatie met hen op. Ook de manier waarop het kind thuis over 

“school” spreekt is belangrijk om de barrière van wantrouwen bij de ouders weg te werken. 

Het welbevinden van kinderen is éven belangrijk als het goed presteren. Als leraar moeten 

we de taal en de etniciteit van het kind proberen in de klas te brengen. Op deze manier 

voelen kind en ouders zich méér aanvaard. 

Laat ons zéker niet vergeten: onze ouders zijn niet allemaal “superouders”, maar 

doodgewone mensen zoals jij en ik.  

2. Als school 

Deze groep “ouders en kinderen” moeten wij zéker opnemen als referentiegroep. 

A. Inschrijvingen 

Reeds bij het inschrijven van leerlingen dienen wij alert te zijn voor bepaalde signalen. 

Aandachtspunten worden hierna opgesomd. 

B. Efficiënte communicatie 

Het is logisch dat ouders niet vanaf het eerste contact vrijuit zullen spreken. 

Communicatie is doorheen onze hele school een cruciaal punt. Proberen op maat te spreken 

van de ouders, enz. dit doet wonderen. Als we een goede luisterbereidheid aan de dag 
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leggen en op een respectvolle manier spreken tot ouders, winnen we reeds vanaf de eerste 

stap een stukje van hun vertrouwen. We proberen bij elke soort communicatie écht de 

draagwijdte in te schatten. Dit helpt ons een hele weg vooruit om conflictsituaties te 

vermijden.  

Heel eenvoudig en concreet communiceren met ouders is belangrijk opdat ze zich 

“begrepen” zouden voelen. 

C. Duidelijk financieel beleid 

De ouders worden in het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht van het begrip 

“maximumfactuur”. Dit gebeurt schriftelijk in het schoolreglement en mondeling tijdens 

de klassikale ouderinfoavond, die plaatsvindt in iedere klas.  

Wij zorgen er steeds goed voor dat de financiële bijdrage voor activiteiten tijdens de 

schooluren, nooit kinderen uitsluit. 

Activiteiten die buiten de schooluren plaatsvinden, dienen ook financieel draagbaar te 

zijn voor élke ouder. Als er kinderen toch niet deelnemen aan één van deze activiteiten 

dient de leerkracht er over te waken dat er geen verwerkingsopdrachten in de klas 

voorzien worden.  

Een duidelijke planning van betalingen opmaken voor ouders helpt. Deze 

geïndividualiseerde planning wordt hen persoonlijk duidelijk uitgelegd en we zorgen ervoor 

dat ze de planning niet uit het oog verliezen. Dit gebeurt natuurlijk op een tactvolle en 

discrete manier. 

In ons schoolreglement wordt een rubriek rond “het betalen van rekeningen” voorzien. 
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Binnen ons beleid rond kinderen uit (kans)arme milieus proberen we als brede school een 

aantal aandachtspunten voorop te stellen. 

Het is de bedoeling dat deze aandachtspunten ons helpen om gerichter te observeren en 

probleemsituaties tevens te vermelden in het kinddossier in Questi.   

 

Aandachtspunten bij het inschrijven van leerlingen: 

A. De ouders 

 Komen hun kind niet zelf inschrijven (Het kind wordt ingeschreven door 

bijvoorbeeld voogd, grootouders, broer of zus); 

 Is alleenstaand; 

 Zijn gescheiden; 

 Zijn laaggeschoold of werkloos; 

 Hebben een beperkt of onstabiel inkomen; 

 Hebben een tijdrovende job; 

 Zijn vaak uit huis; 

 Spreken één taal; 

 Zijn taalvaardig; 

 Zijn niet in orde met de ziekteverzekering; 

 De opvoeding van het kind gebeurt door niet-leden van de familie; 

 Toon interesse voor de opvoeding van hun kind. 

 

B. De leerling 

 Heeft ouders met een vreemde nationaliteit of is vluchteling; 

 Heeft leerachterstand; 

 Kende reeds vele schoolwissels; 

 Is elders gedomicilieerd; 

 Maakt deel uit van de trekkende bevolking; 

 Krijgt door de drukbezette ouders heel weinig aandacht van hen; 

 Wordt verwend; 

 Vertoont een verwaarloosde indruk; 

 is spontaan – zelfverzekerd – teruggetrokken – makkelijk – opgewekt – somber – 

vermoeiend – lawaaierig – driftig – veeleisend – uitdagend – verlegen – levendig – 

agressief – passief – druk – ontspannen – overactief – jaloers – vrolijk – rustig; 

 Beoefent vele hobby’s. 
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2. Positieve ingesteldheid waarderen met speciale aandacht voor 

kinderen uit (kans)arme milieus 

 

A. Vakantie 

- We bespreken niet alleen reiservaringen, ook andere vormen van ontspanning; 

- We benadrukken niet te veel het nieuwe schoolmateriaal (schooltas, enz.). 

 

B. Een warm leer-en leefklimaat creëren 

- We zorgen voor werkelijkheidsnabij onderwijs; 

- We leren nuttige zaken aan zodat het “leren” écht zin heeft; 

- We spelen in op herkenbare activiteiten uit hun leefwereld; 

- We betrekken kinderen actief bij het leerproces; 

- We zorgen voor afwisseling tussen fysieke en mentale activiteiten; 

- We maken succeservaringen mogelijk; 

- We geven positieve feedback; 

- We geven het welbevinden een heel belangrijke plaats in je onderwijs; 

- We bouwen een vertrouwensrelatie op met het kind; 

- We belonen en verwoorden duidelijk waarom je ze beloont of waarom niet; 

- We stellen jezelf open voor hun ervaringen; 

- We lassen ontladingsmomenten in (zorg dat het kind je apart kan en durft aanspreken). 

 

C. Maandagmorgen 

- We kijken op maandagmorgen extra aandachtig naar het gedrag van het kind en luister 

naar zijn/haar verhaal; 

- We geven prioriteit aan welbevinden (TOEKA). 

 

D. Drink-en eetmomenten 

- We laten kraantjeswater drinken. 

- We voorzien een koekendoos voor kinderen die geen tussendoortje meebrachten. 

- We zijn creatief in het bedenken van alternatieven rond de “feesten” (verjaardagen, 

Sinterklaas). 

- We proberen alert te zijn voor hun eigen cultuur. 

- We laten ervaren dat er in jouw klas, in onze school geen materialisme thuishoort. 
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E. De speelplaats 

 We geven kinderen steeds het gevoel dat ze erbij horen. 

 We helpen de sociale competentie optimaal te ontwikkelen. 

 We moedigen empathie aan. 

 We differentiëren.  

 We zorgen dat het kind zich goed voelt in een grote groep. 

 We gaan zorgzaam om met conflictsituaties op de speelplaats (gebruik van de no-

blame-methode). 

 We geven positieve aandacht. 

 We praten over het conflict (zonder vooringenomenheid) zodat de betrokken 

klasgroep voelt dat je tijd vrijmaakt voor hen. 

 We wakkeren gedeelde verantwoordelijkheidszin aan. 

 We zorgen dat de betrokken kinderen geen schuldgevoel hebben. 

  

F. Materiaal dat van thuis moet meegebracht worden 

- We leggen een voorraad aan die door iedereen gebruikt kan worden. 

- We stellen onszelf de vraag of het realistisch is wat je aan de kinderen vraagt om mee 

te brengen. 

- We laten “verwende” kinderen niet opscheppen over hun dure, moderne spullen. 

- We schenken extra aandacht aan het “sobere” materiaal dat sommige kinderen 

meebrengen. 

 

G. Thuiswerk 

- Conform aan ons thuiswerkbeleid. 

- We werken reeds geruime tijd samen met het Huis van het Kind. Samen met hen, 

schrijven we jaarlijks kinderen in voor het SAM-project. Zo komen we tegemoet 

aan kinderen die het moeilijk hebben om thuis aan de slag te gaan met oa. hun 

thuiswerk. Ook hebben we op onze school de naschoolse begeleiding – een 

initiatief van het zorgteam in samenwerking met de klasleraren.  

 

H. De ouders 

 We proberen hen te bereiken. Dit niet alleen bij probleemsituaties, maar ook voor 

het 



 
 

  2021-2022 

 We melden van een positieve evolutie. Probeer de ouders te betrekken bij 

buitenschoolse activiteiten (brede school). – Tijdens corona moeten we hier van af 

stappen, maar we doen er alles aan om ouders te betrekken. 

 We reiken oplossingen aan en volg die samen met hen op. 

 We letten op met schriftelijke boodschappen. Zorg dat ze positief en concreet 

zijn. 

 We houden de informatie zo beknopt mogelijk. 

 We communiceren open en positief. 

 We laten het belang van ouderaandacht op verschillende niveaus ervaren. 

 We beklemtonen het belang van “een warm nest”. 

 We geven hen het gevoel dat zij diegene zijn die hun kind het beste kennen. 

 We houden rekening met de belevingswereld van de ouders én het kind. 
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3. Aandachtspunten: school 

A. Ondertekenen van de schoolreglement-engagementsverklaring, rubriek over het niet 

betalen van facturen,…) 

 

B. Communiceren met ouders over geldzaken 

  

- Handel tactvol en discreet. 

- Stel een geïndividualiseerde planning op qua betalingen (zie schema onderaan) en volg 

die nauwlettend op. 

- Zoek de beste oplossing, niet de duurste. 

- Geef geen onbetaalde rekeningen aan de kinderen mee en noteer dit niet in het agenda 

van het kind. 

- De ouders krijgen via de post bericht van de onbetaalde factuur en worden hierover 

persoonlijk en tactvol aangesproken. 

- Volg de stappen (schoolwerkplan) bij niet-betaling. 
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C. Leerkrachten 

- Sensibiliseer leerkrachten voor dit handelingsplan. 

- Laat hen extra alert zijn bij geschreven communicatie naar ouders toe. 

 

Algemeen 

- Houd informatie zo beknopt mogelijk. 

- “Spreek” de lezer rechtstreeks aan. 

- Vermijd beeldspraak. 

 

Structuur 

- Werk met een titel die een samenvatting is van het onderwerp van de nota. 

- Bouw de brief duidelijk in alinea’s op. 

- Gebruik eenvoudige taal. 

- Schrijf cijfers in letters uit. 

 

Zinnen 

- Schrijf je briefje in korte zinnen in de tegenwoordige tijd. 

- Vermijd samengestelde zinnen; 

- Schrijf actieve zinnen in plaats van passieve zinnen. 

 

Woorden 

- Gebruik geen afkortingen. 

- Gebruik alledaagse woorden. 

- Kies makkelijke synoniemen voor moeilijke woorden. 

- Zorg voor een overzichtelijke bladspiegel. 

- Schrijf niet teveel zinnen op één regel. 

 

Vorm 

- Verduidelijk de tekst met foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, … 

- Lijn een tekst links uit. 

- Gebruik een lettergrootte van minimaal 10 punten. 

- Houd de lay-out sober. 
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Nog enkele acties van de laatste schooljaren op een rij: 

 

In 2019-2020  worden enkele extra acties op touw gezet zoals bvb. onze 

snuffelmomenten.  

 

In 2020-2021 stak corona hier een stokje voor. Toch doen we er alles aan om ook 

kinderen die het tijdens het afstandsonderwijs moeilijk hebben, een hart onder de riem 

te steken, te ondersteunen. Door hen individueel op school te begeleiden, door laptops 

aan huis te dragen en zoveel meer. Dit om contact te blijven houden, het welbevinden te 

bewaken en de kinderen te blijven betrekken bij het onderwijs dat we aanbieden. 

Tevens starten we ook een traject onder begeleiding van onze taalcoach. Hiervoor 

verwijzen we ook naar ‘het routeplan AN’. Meer hierover is ook te vinden onder 

‘talenbeleid’. 

 

In 2021-2022 worden ook de executieve functies geïmplementeerd op de klasvloer.  

 

 
 

Kleuter en jongste klassen van het lager 

Vanaf september 2021 wordt er elke week in de kleuterklassen t.e.m. het tweede leerjaar 

een nieuw spel rond EF gespeeld. Ieder spel legt de focus op één executieve functie.  

Bv. we spelen ‘het dobbelspel’ en werken dan aan de EF werkgeheugen, we spelen het spel 

‘pinkelen’, hierbij werken we aan responsinhibitie,… Via deze spelletjes zorgen we ervoor 

dat alle EF’s meerdere keren bod komen.  

 

Aan ieder spel koppelen we de ZILL-doelen en registeren we deze via een lesfiche in 

Questi.  

 

Het doel van het spel wordt zowel aan de kinderen als aan de leraren uitgelegd. Zo weten 

de kinderen waarom we dit spel spelen en worden er zich van bewust. Ook de leraren 
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krijgen zo hun EF-bril op en kunnen het spel spelen op andere momenten in de klas.  Vanaf 

december 2021 kunnen de leraren hier zelf verder mee aan de slag in hun klaspraktijk 

 

Lager 

In het lager introduceren we begin december de begrippen en inhoud van executieve 

functies. We werken al expliciet rond zelfregulerend vermogen en leren leren.    

Executieve functies is voor ons geen andere werking dan hoe we reeds met ZILL werken.  

Het kader ‘leren kennen’ is van belang.   

Dit zit in onze ZILL-doelen verweven. We werken aan ‘plannen’ via leren leren, we leren 

‘emotieregulatie’ door te werken aan geluksvogels, we werken aan interactie via 

‘relationele vaardigheden’. Er is een concordantie. 

 

Onthoud- en 

Doekracht 

Leren leren in 3de graad, aanzet tot mindmapping, 

geheugensteuntjes... 

Stopkracht  Rots en Water 

Buigkracht Structuur bieden met dagritmekaarten en open communiceren over 

veranderingen 

Plan- en regelkracht Thuiswerkplanningen, flipping the classroom 

Tijdkracht Timemanagement 

Startkracht Werken met startsignaal 

Gevoelskracht Regenboogmomenten, geluksvogels 

Aandachtkracht Tussendoortjes 

Doorzetkracht Blokjes voor zelfregulatie, leerkuil, uitdagingsopdrachten  

Spiegelkracht Zelfreflecties, bevragingen naar welbevinden en kindgesprekken 

 


