Beste ouders en andere geïnteresseerden in onze school,

Omwille van het corona-virus moeten we allemaal dus ook wij als school heel creatief omgaan met deze nieuwe situatie.
De openklasdagen van 17 maart en 2 april zullen dus NIET kunnen doorgaan zoals gepland.
Die van 22 april en 6 mei zal nog af te wachten zijn.
Toch beseffen we dat heel wat ouders van nieuwe leerlingen nog met veel vragen en onduidelijkheden zitten. Hier willen we proberen zoveel mogelijk
antwoorden op te bieden. Wij hopen om via dit document heel wat van jullie vragen te kunnen beantwoorden.

Waarschijnlijk hebben jullie deze voorstelling gevonden op onze website van de school namelijk www.sint-rafael.be
Dit is het startscherm van onze schoolwebsite. Hier kunnen jullie al heel wat info vinden over onze school.
In dit document zullen we zo concreet mogelijk onze werking voorstellen, een beetje vergelijkbaar met de voorstelling die we op school zouden doen. Maar
vaak zeggen beelden veel meer dan woorden… dus neem zeker de tijd om de foto’s te bekijken op onze website. Van heel wat leer- en speelmomenten krijg
je op die manier een duidelijk beeld.

Laat ons starten met het voorstellen van onze school Sint-Rafaël.
Volgend schooljaar bestaat onze school reeds 60 jaar…
55 jaar geleden startten onze zusters een type-1 school op voor kinderen die trager leerden en meer hulp nodig hadden (bv. meer materiaal, kleinere
groepen...).
5 Jaar geleden, in 2015 met de opstart van het M-decreet, werd onze school een type basisaanbod school. Nu helpen we ook leerlingen met een
(rand)normaal begaafdheid en een leerstoornis (vroegere type-8).
2 schooljaar geleden zijn we op onze school gestart met type-9 voor kinderen met autisme.
Ondertussen werd onze school veel te klein voor onze 190 leerlingen en hebben wij in samenwerking met de gemeente Beveren een volledige verdieping
kunnen bijbouwen. Deze lokalen zullen volgend schooljaar in gebruik genomen worden.

De werking van type basisaanbod en type-9 is toch wel wat verschillend.
Binnen type basisaanbod werken we met zo homogeen mogelijke groepen op taalniveau, uiteraard sterk rekening houdend met het sociaal-emotioneel
niveau en de onderwijsnoden. Hier ligt het accent nog regelmatig op klassikaal lesgeven met aanpassingen voor wie het nodig heeft en aan het tempo dat
de groep aangeeft.
Elk kind gaat ook rekenen op zijn niveau in zijn eigen rekengroep. Het niveau van rekenen verschilt namelijk vaak vanhet taalniveau. Heel de school rekent
elke dag van 9u05 tot 10u05 na het onthaalmomentje in de klas.
De paramedici worden heel vaak ingeschakeld in de klas voor klassikale ondersteuning van schrijfmomenten, leesmomenten, talentenwerking, bodymap,…

Binnen type-9 ligt het accent bij de taal-en rekenmomenten veel sterker op individueel werken om zoveel mogelijk factoren uit te schakelen die het leren
bemoeilijken door in groep te werken. Na een instructiemoment door de leerkracht of één van de paramedici, werken de kinderen vaak individueel en
zelfstandig verder, wel of niet in hun eigen werkhuisje en vragen zij hulp waar nodig.

Hier zie je de klassencirkel van onze school.
•

De buitenste cirkels zijn de klassen basisaanbod die we kunnen clusteren met 2 of 3 klassen die ongeveer op eenzelfde niveau werken bv de gele
cluster met zon en honing. Zij werken heel vaak klasoverschrijdend, regelmatig met ondersteuning van een teamondersteuner. Deze extra
leerkracht komt mee in een klasgroep of zorgt er mee voor dat de 2 klassen van een cluster in 3 spellingsgroepen kunnen werken.

•

De klassen in de binnenste cirkel zijn de 4 klassen type-9.

Daarnaast zie je ook onze schoolvisie! Misschien een beetje raar om te lezen ‘niemand gelijk voor de wet’ maar als je verder leest zal je snappen dat we
iedereen onderwijs op maat willen bieden afhankelijk van zijn noden met daarbij een groot accent op talent!

Binnen heel de school ligt er een zeer groot accent op het welbevinden van onze kinderen.
Vele kinderen komen binnen op onze school met een flinke deuk in hun zelfvertrouwen.
De impact van het gevoel van falen in hun vorige school, ondanks de zéér vele inspanningen die ouders en scholen doen om dit te beperken, mogen we toch
niet onderschatten.

Daarom nemen we ook bewust tijd om te werken rond welbevinden en doen we zeer veel inspanningen om hierrond te werken.
Elke morgen komen de kinderen binnen in de klas en hebben we een onthaalmoment waarop iedereen kan vertellen wat er leeft bij hen zodat zij rustig aan
de leerdag kunnen beginnen.
In alle klassen gaan we zeer bewust op zoek naar ieder kind zijn talenten .
(muziek, tekenen, fijn werk zoals koken of eerder grof werk in ons stukje schoolbos...)
Dit gebeurt in workshops, talentenarchipel,…

In heel de school dus niet alleen in de klas maar ook op de speelplaats, in de gang, de bus, de turnzaal, het zwembad,… hebben we zeer duidelijke
afspraken rond welk gedrag gewenst is en welk gedrag niet toelaatbaar is. Er wordt duidelijk gevolg gegeven aan leerlingen die zich hier niet aan houden via
contracten, sancties,…
Kinderen die op bepaalde momenten totaal overspoeld worden door emoties omwille van frustratie, ruzie, problemen thuis en niet meer in staat zijn om
verder deel te nemen aan de speeltijd, de klaswerking,… kunnen terecht in onze time-outwerking waar altijd permanentie voorzien is van één van de
psychologen of paramedici. Zij zorgen ervoor dat het kind terug tot rust komt, bekijken of er nog iets gedaan moet worden naar herstel en zorgen dat het
kind daarna terug kan aansluiten bij de groep.
Omdat het voor vele kinderen niet makkelijk is om tot leren te komen en in groep op een aanvaardbare en fijne manier te functioneren, leggen wij ook een
groot accent op de leergebieden ‘leren leren’ en ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. We gaan op zoek naar wat zij hierbij nog nodig hebben.
Omdat eten in een grote refter bij heel wat kinderen voor stress zorgde, hebben wij ervoor gekozen om te eten in de klas. Wij eten met 2 klassen samen in
1 lokaal. In de wintermaanden kan warme soep besteld worden op dinsdag en donderdag.
De leerevolutie van de kinderen proberen we via rapporten weer te geven.
Maar ook de ouders moeten zich goed voelen bij de school van hun kind.
Wij nemen (in gezonde tijden) ruim de tijd voor rondleidingen, inschrijvingsgesprekken... bij de start op onze school. Wij gaan nu bekijken wat er nog
mogelijk is in deze coronatijden.

Wij nodigen ouders standaard uit voor een beginklassenraad (MDO) bij de start op onze school om hun kind zo goed mogelijk te leren kennen en samen te
bespreken waar we aan gaan werken. Daarna staan we regelmatig met ouders stil bij de evolutie van hun kind op onze school tijdens oudercontacten of
tussentijdse klassenraden.
Ook via smartschool proberen wij zo een nauw contact te hebben met al onze ouders.
Ouders zijn altijd welkom op school voor een gesprek of een telefonische vraag.

Bodymap is een oefenpakket om via de grove en fijne motoriek te werken aan heel wat schoolse zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de motoriek
gerelateerd zijn.
Bij heel wat van onze kinderen zien we schrijfproblemen, problemen bij evenwicht, het soepel bewegen, problemen met stilzitten…waarvan de oorzaak ligt
bij de onderliggende vaardigheden.
De reflexen bij baby’s (bv grijpreflex) moeten geïntegreerd worden tot bewuste bewegingen (bv platte hand zetten bij het kruipen of een mooie 3puntsgreep om je pen goed vast te houden) maar bij sommige kinderen is dit niet feilloos verlopen. Via zeer gerichte oefeningen die je voor een periode van
6 weken intensief herhaalt, kan hier nog aan gewerkt worden.
Net als bij zovele zaken gaan we dus terug naar de basis om te zorgen dat die solide onderbouwd is om daarna verder te kunnen bouwen aan de
ontwikkeling van onze kinderen.
Elk kind wordt bij de start volledig gescreend op deze aspecten en regelmatig gaan we terug herevalueren.
Wekelijks hebben onze jongere kinderen tijdens een half uur een bodymapturnles. Bij de oudere kinderen starten we BodyMap op als we zien dat hier toch
een achterstand is die een positieve groei afremt. Dagelijks doen de leerlingen klasbewegingen en ook de staplijnen in de gang worden gebruikt naar
evenwicht, coördinatie…
Daarnaast werden er ook vele dozen voor fijne motoriek samengesteld die weer op andere aspecten gaan trainen.
We zien mooie resultaten van deze inspanningen en zijn dan ook fier te mogen zeggen dat we de eerste school voor buitengewoon onderwijs waren die dit
zo intensief hadden uitgebouwd in hun schoolwerking.
Ouders die dit wensen kunnen ook op school altijd terecht bij ons bodymapteam voor specifieke oefeningen die ze thuis met hun kind kunnen doen.

Deze dia vraagt niet veel bijkomende uitleg…

Een zeer belangrijk aspect van onze schoolwerking!!!

Nog even terug naar onze werking binnen type basisaanbod.
Voorlopig hebben we nog een aparte werking voor type basisaanbod en type-9. Toch denken we erover om deze werkingen ook gedeeltelijk te integreren.
Nu gaat het over een drietal leerlingen met een attest type-9 die in een klas basisaanbod meedraaien en omgekeerd 3 leerlingen met attest basisaanbod die
meedraaien in de type-9 klassen. In de toekomst willen wij onze groepen meer gaan indelen op basis van onderwijsnoden. Waar moet het accent liggen bij
sommige kinderen? En kunnen we deze kinderen met gelijke noden bundelen in klasgroepen??? Een boeiende uitdaging!
Binnen type basisaanbod werken wij met groepen van maximum 14 leerlingen.
Voor sommige groepen is dit echter niet haalbaar (bv speelleerklas).
Omdat ieder kind een individueel traject maakt doorheen onze school eindigt ieder kind op een verschillend taal- en rekenniveau.
Het laatste jaar proberen we toch om al onze leerlingen terug te bundelen om de voorbereiding naar het middelbaar zo grondig mogelijk te doen.
Zij werken dit jaar met 2 klassen samen via team-teaching dus 27 leerlingen met 2 of soms 3 leerkrachten.
Vaak wordt er in kleine groepjes zelfstandig gewerkt (bv bij wiskunde) en komen de leerlingen dan bij de leerkrachten met hun specifieke vragen.

Onze kinderen werken binnen type basisaanbod heel vaak aan een trager leertempo dan in de gewone lagere school. Sommige kinderen bereiken op een
schooljaar maar enkele leermaanden winst, andere kinderen evolueren aan een ander leertempo.
Jaarlijks worden standaard alle kinderen getest naar het einde van het schooljaar om te zien welke leerevolutie ze gemaakt hebben en wordt er op basis
van de gegevens van de klasleerkracht in combinatie met de testgegevens gekeken hoe we de groepen terug zo goed mogelijk kunnen indelen op basis van
hun noden.
Het rekenniveau staat volledig los van het taalniveau wat voor sommige kinderen met ernstige leerstoornissen zeer belangrijk is.

Er zijn evenveel klasgroepen als rekengroepen en dus hebben de meeste kinderen een verschillende leerkracht in de klas en in de rekengroep.
Hierboven zie je de verdeling van de klassen en op welk niveau ze dit jaar werkten. Deze indeling is elk jaar totaal verschillend.
Elke cluster van 2 of 3 klassen krijgt ook ondersteuning van een teamondersteuner die de klas soms ontdubbelt, een groepje meeneemt, in de klas komt
ondersteunen,…
Dit kan ook aangevuld worden met specifieke ondersteuning door onze vele paramedici.

Vele ouders hebben ook grote vragen rond wat NA onze school. Voor sommigen nog veraf maar toch meestal wel leuk om dit te weten.

In principe liggen alle mogelijkheden nog open na onze school maar wij hebben als basisprincipe dat wij het leertempo van de kinderen volgen en niet
omgekeerd.
Een verslag basisaanbod is 2 jaar geldig en de scholen basisaanbod hebben de verplichting om binnen de 2 jaar te evalueren of een verlenging het meest
aangewezen is of dat er toch een terugkeer naar het gewoon onderwijs haalbaar is. Dit wordt altijd in overleg met de ouders besproken. Met het M-decreet
hebben de ouders het recht om hun kind met verslag basisaanbod in te schrijven in een gewoon onderwijs met een aangepast individueel leertraject. Een
school gewoon onderwijs kan een leerling tijdelijk onder ontbindende voorwaarden inschrijven en bekijken of zij de zorg kunnen bieden die het kind nodig
heeft.
Het leertempo volgen van elk kind maakt dat alle kinderen op een andere leerniveau eindigen.
Om te kunnen starten in het gewoon middelbaar onderwijs in de A-stroom heb je een getuigschrift nodig van het 6de leerjaar.
Standaard hebben kinderen in het buitengewoon onderwijs recht om een jaar langer te blijven in het lager onderwijs dus tot het jaar dat ze 13 jaar worden.
Aangezien vele van onze kinderen al eens gedubbeld hebben en ook bij ons een trager leertempo nodig hebben, halen we deze eindnorm vaak niet.
Om te kunnen starten in het gewoon middelbaar onderwijs in de B-stroom geven ze als richtlijn aan dat je toch over een niveau van midden naar eind 4de
leerjaar moet beschikken. Deze opleiding duurt 7 jaar en dan behaal je een diploma.
Voor kinderen die een eindniveau in de lagere school halen tussen een eind 2de en een midden 4de leerjaar kan er een overstap gebeuren naar het
buitengewoon secundair onderwijs in opleidingsvorm 3 (OV3). Dit opleidingsniveau duurt minimaal 5 jaar en bereidt hen, met een van bij de start zeer
uitgebreid pakket aan praktijkuren, zeer goed voor op het gewone arbeidsmilieu maar telkens in dienstverband (bv kappermedewerker,
grootkeukenmedewerker, metser in dienstverband). Zij ontvangen een getuigschrift en het verschil met een B-stroom is dat zij met dit getuigschrift geen
eigen zaak mogen starten maar wel in dienstverband mogen werken.
Ook hier zijn er net zoals in het buitengewoon lager onderwijs verschillende types mogelijk afhankelijk van de onderwijsbehoeften (oa type basisaanbod,
type-9 voor jongeren met autisme, type 4 voor jongeren met ernstige motorische problemen, type-3 voor jongeren met gedrags- en emotionele
problemen).
De jongeren die geen eind 2de leerjaar hebben behaald, kunnen starten in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 2 (OV2).
Zij worden met zeer veel praktijk goed voorbereid om te kunnen werken in een beschermd arbeidsmilieu wat tegenwoordig maatwerkbedrijf noemt. Zij
krijgen op de werkvloer meer begeleiding. Deze opleidingsvorm kan duren tot max 21 jaar en zij ontvangen ook een getuigschrift.

Binnen onze werking van type-9 voor kinderen met autisme werken we met groepen van maximum 8 (of 9) leerlingen.
De groepen zijn ingedeeld op basis van hun onderwijsbehoeften, mentaal niveau en de hierbij horende sociaal-emotionele noden, leeftijd, leertempo en
leerniveau.
De leermomenten van Nederlands en wiskunde zijn meer individueel gericht. Ieder kind krijgt instructie van de leerkracht of iemand van de
ondersteunende paramedici en werkt op zijn niveau individueel verder. Er zijn werkhuisjes voorzien voor wie dit nodig heeft of wil.
Verder wordt er veel in groep gewerkt rond wero, Frans, muzische vorming… maar wordt er ook expliciet tijd gemaakt om te werken rond executieve
functies zoals zich leren organiseren, het school- of huiswerk leren plannen… en rond sociaal-emotionele vorming. Veel van onze kinderen hebben het zeer
moeilijk om in groep te functioneren omwille van hun autisme en ook hier proberen we zeer gericht rond te werken.
Voor kinderen met autisme en een verslag type-9 bij wie het toch meer aangewezen is om meer geïntegreerd mee te draaien in de groepen van type
basisaanbod, bestaat deze mogelijkheid zeker. Ook in de omgekeerde richting is het soms meer aangewezen om een kind met een verslag type basisaanbod
mee te laten draaien in een klas type-9. Dit zal steeds in overleg met de ouders gebeuren.

Onze kinderen werken binnen type-9 aan hun eigen leertempo. Dit kan trager, gelijk of sneller zijn dan in de gewone lagere school.
Jaarlijks worden standaard alle kinderen getest naar het einde van het schooljaar om te zien welke leerevolutie ze gemaakt hebben en wordt er op basis van
de gegevens van de klasleerkracht in combinatie met de testgegevens gekeken hoe we de groepen terug zo goed mogelijk kunnen indelen op basis van hun
noden.
Het rekenniveau staat ook volledig los van het taalniveau. Toch kiezen wij ervoor om hen zoveel mogelijk in hun eigen groep te laten rekenen om te
vermijden dat zij teveel leerkrachten op 1 dag zien.
Elke klas krijgt ook ondersteuning van een teamondersteuner die de klas soms ontdubbelt, een groepje meeneemt, in de klas komt ondersteunen,…
Dit wordt ook nog aangevuld met de specifieke ondersteuning door onze paramedici op school.

We hebben een zeer uitgebreid gamma aan aanpassingen die we kunnen doen om het leren en samenleven in groep te bevorderen of te vergemakkelijken.
Toch is het belangrijk om dit op maat te bekijken en hen enkel die aanpassingen te bieden waar zij echt behoefte aan hebben. Dit kan zeker ook wisselen
doorheen de tijd. Wij willen er sterk over waken dat zij niet afhankelijk worden van deze hulpmiddelen om nu en later zo goed mogelijk mee te kunnen
draaien in onze complexe maatschappij.
Ouders en leerlingen zelf mogen altijd aangeven wat zij denken dat een hulp kan zijn. Wij proberen ook hier zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden.

Wat zijn de verschillende uitstroommogelijkheden na type-9 :
Gewoon secundair onderwijs



Om te kunnen starten in het gewoon middelbaar onderwijs in de A-stroom heb je een getuigschrift nodig van het 6de leerjaar. Standaard hebben
kinderen in het buitengewoon onderwijs recht om een jaar langer te blijven in het lager onderwijs dus tot het jaar dat ze 13 jaar worden
Om te kunnen starten in het gewoon middelbaar onderwijs in de B-stroom geven ze als richtlijn aan dat je toch over een niveau van midden naar
eind 4de leerjaar moet beschikken. Deze opleiding duurt 7 jaar en dan behaal je een diploma.

Buitengewoon secundair onderwijs






Jongeren die wel het niveau van een A-stroom of B-stroom van het gewoon secundair onderwijs zouden aankunnen maar bij de start toch meer
nood hebben aan aanpassingen in functie van hun autisme kunnen terecht in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4T9). Naar de
derde graad toe wordt er gestreefd naar een volledige integratie binnen het gewoon onderwijs.
Voor kinderen die een eindniveau in de lagere school halen tussen een eind 2de en een midden 4de leerjaar kan er een overstap gebeuren naar het
buitengewoon secundair onderwijs in opleidingsvorm 3 (OV3). Dit opleidingsniveau duurt minimaal 5 jaar en bereidt hen, met een van bij de start
zeer uitgebreid pakket aan praktijkuren, zeer goed voor op het gewone arbeidsmilieu maar telkens in dienstverband (bv kappermedewerker,
grootkeukenmedewerker, metser in dienstverband). Zij ontvangen een getuigschrift en het verschil met een B-stroom is dat zij met dit getuigschrift
geen eigen zaak mogen starten maar wel in dienstverband mogen werken.
Ook hier zijn er net zoals in het buitengewoon lager onderwijs verschillende types mogelijk afhankelijk van de onderwijsbehoeften (oa type-9 voor
jongeren met autisme, type BA waar het trager leerproces meest prioritair is ook al is er autisme vastgesteld)
De jongeren die geen eind 2de leerjaar hebben behaald, kunnen starten in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 2 (OV2). Zij
worden met zeer veel praktijk goed voorbereid om te kunnen werken in een beschermd arbeidsmilieu wat tegenwoordig maatwerkbedrijf noemt.
Zij krijgen op de werkvloer meer begeleiding. Deze opleidingsvorm kan duren tot max 21 jaar en zij ontvangen ook een getuigschrift.

Kinderen in het buitengewoon onderwijs hebben recht op gratis busvervoer.

Onze kinderen worden opgehaald met 4 schoolbussen.
Wie heeft recht op gratis busvervoer :
•

Alle deelgemeentes van groot-Beveren

•

Kruibeke, Bazel, Rupelmonde en Steendorp

•

Zwijndrecht en Burcht

Of men recht heeft op busvervoer, hangt af van de opstapplaats en niet van de woonplaats dus bv wie in Sint-Gillis woont mag mee rijden met de bus als
hij opstapt in Vrasene.
Het gaat om collectief busvervoer dat de Lijn organiseert in samenwerking met de school. Er wordt gewerkt met opstapplaatsen. Dat wil zeggen dat niet
ieder kind aan de deur opgehaald kan worden, maar dit zal wel altijd in de onmiddellijke omgeving zijn.
Wie ziek is en niet meerijdt, verwittigt zowel de busjuf als de school.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig op leeruitstap te gaan met onze kinderen. Wij merken dat zij op deze manier vaak veel meer zaken onthouden dan
wanneer wij dit zouden aanleren in een klassituatie. Deze uitstap bereiden wij graag grondig voor met onze kinderen en ook nadien zijn we nog lang bezig
over wat we meegemaakt en geleerd hebben.

Om de 2 jaar gaan al onze klassen op meerdaagse uitstap. Dit kan gaan om zeeklassen, boerderijklassen, fietsklassen, cultuurklassen, bosklassen,…
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kan dit gaan om 2 tot 4 nachten. Een ongelooflijke kans om te groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid en
ideaal naar klasvorming.
Wij proberen de prijs steeds zo laag mogelijk te houden zodat iedereen de kans krijgt om mee te gaan. Problemen rond betalingen kunnen altijd met de
school bekeken worden en mogen geen reden zijn om niet te kunnen deelnemen aan activiteiten.

Wij werken nauw samen met het revalidatiecentrum ‘t Vlot dat zich naast onze school bevindt.
Een 15-tal leerlingen kunnen binnen de schooluren naar het reva gaan. Dit moet in onderling overleg worden bepaald met de ouders, school, CLB en het
reva. Steeds moet de afweging gemaakt worden of de ondersteuning niet beter op school zelf kan gegeven worden.

Mogelijk wijzigt de locatie binnenkort maar hier hebben we geen verdere info over.
Ouders moeten zelf contact opnemen met ‘t Ballonneke om opvang te regelen.

De inschrijvingsdatum en de manier van inschrijven wordt nog terug bekeken in het kader van het
corona-virus!!
Het is zeker en vast wel al interessant om eens telefonisch of via mail contact op te nemen met onze school zodat we een zicht krijgen op het aantal
kandidaten voor volgend schooljaar.
Broers en zussen mogen via telefoon of mail al contact opnemen met de school.

Meer info volgt zeker!

