




 Onze school stelt zich tot doel de leerlingen de 
nodige kennis, inzichten, vaardigheden en 
attitudes bij te brengen voor een gezonde 
leefstijl met respect voor zichzelf en anderen.

 Dit door in te zetten op leerlingen, ouders en niet 
te vergeten personeel.

 In deze presentatie tonen we via ons huidige 
gezondheidsbeleid aan dat we deze doelgroepen 
via heel wat initiatieven proberen te betrekken.

 Zeer belangrijk hierbij: 
Zonder ouderbetrokkenheid gaan alle goede  
initiatieven vaak verloren.



1. Uitgangspunt gezondheidsbeleid in diversiteit
2. Visie
3. 5 pijlers
4. Personeel
5. Leerlingen
6. Ouders
7. Praktische voorbeelden
8. Zelfreflectie



1. Welbevinden personeel

2. Ouderbetrokkenheid

3. Aanpak kansarmoede

Welbevinden leerlingen van hieruit

organiseren

= veilige schoolomgeving



ouders

leerlingenwelbevinden



oudersleerlingen



Richard zei het zo:



Besluit:
Grotere motivatie en nauwere 
samenwerking tussen collega’s 
waardoor de pijlers beter 
worden toegepast



leerlingen

Hier zijn de 5 pijlers waarin we leerlingen 
begeleiden met probleemsituaties van 

verschillende aard.



 Bijscholingen 

 Varia: Complimentjesdag, Wereld downsyndroomdag, bednet, 30 dagen 
zonder klagen

 Erehaag op de laatste schooldag 

 Leerlingenraad over de opleidingsvormen heen

 Activiteitenwerkgroep voor de leerlingen



 Aandacht voor deze thema’s tijdens de lessen GASV. Vaak wordt dit 
ondersteunt met gastsprekers

 Een eigen anti-pestbeleid

 Leerlingenbegeleiding(vertrouwensband) /Paramedische ondersteuning

 Melding en signalisatie van sociaal-emotionele problemen via 
Smartschool 

 Zeer kort op de bal bij incidenten met de nodige empathie

 LSCI-systeem

 Nascholingen 

 Uitgewerkt DOS en RSV beleid



 GKM kookt, groenten uit TBA

 Gevarieerde en gezonde maaltijden. Alles is vers. 

 Uitdelen van fruit

 Vers drinkbaar kraantjeswater 

 Geen drank- of snoepautomaten

 Elke dag verse soep. 

 Jaarlijks gezond ontbijt

 Flankerend onderwijsbeleid



 Via oudercommunicatie de leerlingen een veilig gevoel geven op 
school

 Leerlingen worden ook steeds mede uitgenodigd bij 
ouderavonden

 Bijscholing personeel

 GOK coördinator 



 Drie uur sport per week in plaats van 2 u

 Zelfredzaamheid rond zwemmen tot 4de jaar (2 wekelijks zwemmen)

 Gebruik van het bos voor sportbegeleiding

 Intensieve middagsport en middagfitness (ook voor meisjes)

 Voetbalkooien

 Samenwerking met kiné, schoolarts, verpleging, CLB,…

 Ondersteuning naar G-sportclubs

 Werkgroepen voor sport

 Sportdagen voor alle opleidingsvormen 

(zelfs over alle OV heen) 

in samenwerking met SVS

 Fiets en voetgangersexamen

 De klas beweegt in Woudlucht



 Nauwe samenwerking met SVS

 Prijs stichting Vlaamse schoolsport (SVS) voor gezonde en fitte 
school (4 jaar geleden)

 De klas beweegt op Woudlucht



 Fietsen in het verkeer

 Fietsen naar het zwembad

 Samenwerking met politie, mobibrein

 Fietsexamen in praktijk



 5-10 min. Bewegen in de klas bij lange theoretische lesblokken

 Keuze uit verschillende mogelijkheden per OV

 Waarom?

 Uitvoering: hoe



 Schoolarts

 Verpleging 

 De ergo’s

 Projecten mondzorg 

 Lessen LO: gezamenlijk douchen na zwemmen

en omkleden samenwerking met kiné



 Obesitas

 Kansarmoede en verwaarlozing

 Psychologische problemen (vaak vanuit thuissituatie)

 ASS (autisme spectrum stoornis)

Besluit: 

Als school kan je veel alternatieven bieden om leerlingen te 
ondersteunen, maar op bepaalde vlakken is deze ondersteuning 
zeer gering zonder extra financiële ondersteuning 



 Via GOK beter contact met ouders

 Hierdoor betere opvolging thuis van 
probleemsituaties

 Als we de ouders niet mee krijgen is het moeilijk 
haalbaar om vooruitgang te boeken

 Vandaar dat ouderbetrokkenheid heel belangrijk 
is in heel dit verhaal



 Ouders op de ouderavond krijgen

 Drempelverlaging naar angst bij ouders

 Mobiele kookploeg

 Bijscholing personeel

 GOK coördinatoren



 Cruciale stap
 Ouders het gevoel geven da ze welkom zijn
 Ouders het gevoel geven dat dit een veilige 

omgeving is

 Dit doen we door een goede communicatie en 
door ze te betrekken bij schoolse activiteiten





 Doordat onze school inzet op het welbevinden van het 
personeel kunnen we elkaar gemakkelijker ondersteunen.

 Op deze manier is er steeds een nauw contact met alle 
instanties om de leerlingen en ouders de gepaste hulpmiddelen 
aan te reiken.

 Kunnen wij als school na al deze inspanningen niet voldoende 
draagvlak bieden zoeken wij in samenwerking met het CLB naar 
alternatieven zoals: time-out, zorgboerderij, observaties,…

 Achteraf kunnen zij dan weerkeren naar school om hun 
opleiding onder voldoende begeleiding verder te zetten.



 Personeel blijven ondersteunen zodat iedereen zich goed voelt binnen 
zijn/haar job als leerkracht, paramedici,…

 Huidige visie verder optimaliseren via de werkgroepen op onze school:

gezondheid, LO, cultuur, speelplaatswerking, feestcomité

 Verder bouwen aan nauwe betrokkenheid tussen ouders en school via een 
intensieve GOK werking



 Het volledige personeel van IBSO Woudlucht
+ begeleidende instanties

 Directie IBSO Woudlucht: Marc Rummens

 Beleidsmedewerker: Koen Swinnen

 Coördinator medische dienst: Hilde Van den Broeck

 Werkgroep gezondheid: Leentje Bergen, Dorien Coomans

 LO coördinator: Kristof Carré

 GOK coördinator: Jef Dillen


