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ONZE KLASSEN 

Een school bestaande  uit: 
73 leerlingen (van 2,5 tot 15 jaar oud), 
 één directeur, 16 leerkrachten, 11
therapeuten,  een klusjesman, een
poetsvrouw  en  acht busbegeleiders

WIE ZIJN WIJ?
Type 2 kleuter- en lagere school voor
kinderen met een matige tot ernstige
verstandelijke beperking, vaak in
combinatie met ASS en/of een
meervoudige beperking 

Een school waar onderwijs op maat
centraal staat

2 Ontwikkelingsklassen

1 Functionele klas

1 Aandachtsklas

1 Speelleerklas

2 Leerklassen

Kleuters met zowel een laag ontwikkelingsniveau
en/of motorische beperking, alsook kleuters die nood
hebben aan meer structuur. 

2 Kleuterklassen

Lagere schoolkinderen die functioneren op een
basaal niveau waarbij het inoefenen van sociaal-
functionele vaardigheden prioritair zijn.

Lagere schoolkinderen met sterke nood aan vaste
structuur, voorspelbaarheid, geborgenheid  en
routine (ASS-werking).

Lagere schoolkinderen waarbij het verder inoefenen
van functionele taken en het vergroten van de
zelfredzaamheid erg belangrijk is.

Kleuters of lagere schoolkinderen die al spelend
leren. Een startklasje ter voorbereiding van later een
functionele- of leerklas.

Lagere schoolkinderen die schoolse vaardigheden
zoals lezen, rekenen  en schrijven aangeleerd  krijgen. 



ONZE VISIE 

Emotionele en sociale ontwikkeling

Psycho-sensomotorische
ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

Het kind de kans geven om te groeien tot
een harmonisch en gelukkig mens met een
positief zelfbeeld. 

Het kind stimuleren om contact te leggen
met zijn omgeving om zo zijn leefwereld te
leren kennen.

Alle uitdagingen aanbieden op elk kind zijn
individuele niveau.

PEDAGOGISCH
PROJECT
Elk kind laten komen tot optimale groei
en ontplooiing binnen een sfeer van
geborgenheid en vertrouwen. BuBaO De
Zonneroos sluit zo realistisch mogelijk
aan bij de leefwereld van elk kind. 

Een school met plaats voor de eigenheid  
van elk kind.

Omgeving

Samenwerking

Inspiratie

Vernieuwend

Ignatiaans opvoedingsproject

Kinderen helpen tot maximale ontplooiing van
hun persoonlijkheid, hun leren en denken, waarbij
het eigen kunnen en kennen centraal staat en dit
door middel van aangepaste materialen en
methodieken.

Onderwijs op maat 

Een groene school aan de rand van een
centrumstad waar kinderen de ruimte krijgen om
in alle veiligheid te groeien. 

Leerlingen laten groeien naar zelfstandigheid en
volwassenheid waarbij ze  vreugde in het leven leren
ervaren.

Open communicatie met de hele context van elk
kind en al zijn/haar partners, namelijk: het kind,
de ouders, het CLB, thuisbegeleidingsdiensten en
andere externe diensten. 

We zijn er voor de leerlingen van vandaag en morgen
met een krachtig, dynamisch en gemotiveeerd team
waarbij innovatie centraal staat.

Werken volgens de tien bewegingen van het
opvoedingsproject voor de Vlaamse
jezuïetencolleges.



Kleine klasgroepen
Professioneel en gemotiveerd team
Multidisciplinaire werking
Specifieke ASS-werking
Kwalitatief onderwijs
Familale setting
Specifieke aandacht voor
eetproblematieken
Aanbieden van een warme en
veilige omgeving op school 
 Eigen snoezelruimte
Op maat samengestelde uitstappen
Zorghond Oda 

WAT DOEN WIJ?
Leerlingen individueel begeleiden in
zijn/haar volledige ontwikkeling om zo
elke leerling maximale groeikansen aan
te bieden. Daarom wordt er op maat van
iedere leerling gewerkt. 

Leren leren

Muzische vorming

Motorische ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wereldoriëntatie 

Het stimuleren van communicatieve vaardigheden
ondersteund door gespecialiseerde logopedisten.

Taal en communicatie 

De leerlingen meer inzicht geven in hun eigen
denken en gedrag. 

Het stimuleren van de motorische ontwikkeling
waarbij de leerling plezier beleeft aan het
bewegen en dit in samenwerking met
gespecialiseerde kinesisten en ergotherapeuten.

Dit leergebied handelt over de vaardigheden die een
kind nodig heeft om zijn vrije tijd goed te gebruiken
en zinvol in te vullen.

In de klas wordt er extra aandacht besteed aan de
opbouw van een positief zelbeeld en emotiebeleving
ondersteund door gespecialiseerde orthopedagogen.

Het verder uitbouwen van zelfstandigheid en de  
zelfredzaamheid maximaliseren.
Wiskunde

ICT

Godsdienst

Het leren adequaat omgaan met numerieke gegevens
in functionele situaties.

Leerlingen op een veilige, bewuste en kritische
manier leren omgaan met ICT.

Door middel van thematische werking leren kinderen
nadenken over het geloof, waarden en normen. 

ONZE LEERGEBIEDEN



 
Een school die haar doelgroep

sterk ziet veranderen.

Een school die  instaat voor
innovatie en vernieuwing,

specifiek aangepast aan elke
unieke leerling. 

Een school die voor innovatie
financieel afhankelijk is van

externen. 

Een school die hiervoor op zoek
is naar financiële ondersteuning. 



Mijn toekomst op
mijn maat 

H E T  M O O I S T E  D A T  J E

E E N  K I N D  K U N T  G E V E N  

I S  E E N  K A N S  

HELP ONS
GROEIEN 

BuBaO De Zonneroos
Directeur Kristoff Dhont

0495/19.22.63
directeur@zonnerooslevensvreugde.be

 

C O N T A C T E E R  O N S  V O O R  M E E R  I N F O R M A T I E
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