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In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. We 

streven als schoolteam ernaar een goede sfeer te scheppen, waarin voortdurend aandacht 

besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn ontwikkeling.  

 

Rekening houdend met de groeimogelijkheden en talenten, evenals met de noden en de 

specifieke onderwijsbehoeften, proberen we maximale ontplooiingskansen te creëren en te 

realiseren. Dit alles gebeurt vanuit een positieve ingesteldheid in een constructieve 

samenwerking met alle betrokkenen. Om tegemoet te komen aan de noden en talenten van 

ALLE kinderen, streven we een zorgbeleid op maat na, met het zorgcontinuüm als kader. 

 

De wijze waarop de leerlingenzorg georganiseerd wordt in onze school en de invulling van de 

taken van het zorgteam zijn afhankelijk van de doelen die het volledige schoolteam en de 

individuele leraren stellen. De zorgwerking wordt dan ook regelmatig geëvalueerd en 

bijgestuurd. 

 

Ons schoolteam engageert zich om samen te werken op het terrein van de leerlingenzorg. 

Hierbij hebben we aandacht voor twee componenten:  

- een preventieve, meer structurele component op klas- en schoolniveau 

- een persoonsgerichte, meer gedifferentieerde component op leerlingniveau 

 

Als zorgteam gaan we steeds opnieuw op zoek naar antwoorden op specifieke hulpvragen. 

Voortdurend zal er afstemming gezocht worden tussen het pedagogisch-didactische 

aanbod, de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de 

leerkrachten.  In samenspraak met alle partijen worden planmatige en doelgerichte  acties 

opgesteld. De leerkracht blijft echter altijd wel de spilfiguur in het zorgtraject van de 

leerlingen. 

 

De zorgtaken worden telkens op drie niveaus uitgevoerd. 

A. De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school 

B. Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten 

C. Het begeleiden van de leerlingen 

 

 

Ons zorgbeleid krijgt vorm door gerichte acties op deze drie terreinen. Deze acties mogen 

niet van elkaar gescheiden worden en worden niet door één persoon uitgevoerd.  

Zorgbeleid is een zaak van het hele schoolteam, inclusief de directeur, waarbij binnen het 

team een aantal specifieke zorgtaken worden uitgevoerd. Bij deze taken wordt rekening 

gehouden met de beginsituatie, de noden van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften 

van de leerkrachten. 



 

A. De coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de school 

Coördinatie veronderstelt niet alleen dat men op de hoogte is van de 

onderwijsontwikkelingen maar ook van de noden den van de leraren en leerlingen, 

weten welke prioriteiten het team stelt en op wie men daarvoor een beroep kan 

doen, zowel intern als extern. Coördinatie van zorg houdt ook in dat men overleg 

organiseert. Het is belangrijk dat pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar 

worden gemaakt en dat er gewerkt en gestreefd wordt naar een gelijkgerichte 

aanpak binnen onze school. Complementair aan dit intern overleg is de organisatie van 

de samenwerking met externen. Het stimuleren van de ouderbetrokkenheid en het 

bevorderen van de communicatie met de ouders en de zorgleerling krijgen binnen 

een globale zorgaanpak, specifieke aandacht. 

 

B.         Het ondersteunen van het handelen van leraren 

Bij het beantwoorden van vragen of het oplossen van diverse problemen zullen de 

klasleraar en de interne zorgbegeleider hun deskundigheid samenleggen op een 

overlegmoment. Vanuit deze gedeelde deskundigheid kunnen zij specifieke 

oplossingen zoeken en acties ondernemen. De gelijkwaardige deskundige inbreng is 

een belangrijk uitgangspunt om een goede relatie tussen de klasleraar en de 

zorgbegeleider op te bouwen. De klasleraar moet immers kunnen rekenen op 

collegiale ondersteuning op het moment dat hij tegen een probleem aanloopt en 

gemotiveerd overleg zoekt. Wanneer er geen stappenplan uitgewerkt kan worden op 

dit niveau wordt het CLB geraadpleegd.  

 

C.          Het begeleiden van leerlingen 

Complementair aan de coaching van de leraar en de coördinatie van de zorg, wordt 

ervoor gezorgd dat er voor kinderen die extra maatregelen genomen worden die ze 

nodig hebben.  

Elke leerling wordt nauwkeurig opgevolgd in een leerlingvolgsysteem. De basis van dit 

volgsysteem is de observatie van het kind van zijn welbevinden en betrokkenheid 

binnen het schoolgebeuren en het toetsen van zijn individuele mogelijkheden aan de 

voorgeschreven leerlijnen. Ook het klaswerk, evaluaties en opvolgingstoetsen i.v.m. 

de leerstof maken deel uit van het volgsysteem. Alle resultaten worden 

geregistreerd in een individueel leerlingendossier. De leervorderingen worden 2 maal 

per jaar besproken op een pré-MDO waar de klastitularis en de zorgcoördinator de 

groei v an alle leerlingen bespreken . 

Dit laat ons toe leermoeilijkheden te detecteren en een gerichte aanpak uit te 

werken. De gekozen acties worden indien noodzakelijk tijdens een gesprek met de 

ouders overlegd. Tevens kan het CLB en /of andere hulpverleners hierbij aanwezig 



zijn. We deinzen niet terug om een gedifferentieerde aanpak, andere werkvormen en 

groeperingsvormen toe te passen, klasdoorbrekend te werken…  

De zorgcoördinator zal de klastitularis hierin bijstaan.  

Leerbedreigde kinderen worden, enkel met het akkoord van de ouders, voor 

bijkomende onderzoeken doorverwezen naar het CLB of externe begeleiders. 

Indien nodig en enkel mits toestemming van de ouders kan de hulp van erkende 

revalidatiecentra ingeroepen worden. 

Logopedische ondersteuning wordt voor leerplichtige leerlingen niet toegestaan 

tijdens de lesuren tenzij dit kadert in een GON-begeleiding of 

revalidatieondersteuning.  

Voor de leerlingen met een handicap kan in overleg met de ouders en na bespreking 

op de klassenraad en het MDO voor extra (materiële) ondersteuning gezorgd 

worden.  
 


