
Onze visie op zorg 

Vanuit ons pedagogisch project hebben wij de opdracht om met brede 
zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind.  We bekommeren ons 
om elk kind vanuit zijn talenten en mogelijkheden om zich als totale 
persoon te laten ontwikkelen.  De brede zorg voor elk kind is een opgave 
van elke dag voor het hele schoolteam.  
Het is een waardevol engagement dat het team op zich neemt en dat 
concrete vorm krijgt. 
We willen onze leerlingen optillen naar een hoger niveau.  Onze 
interventies situeren zich dus niet enkel op cognitief vlak, we willen ook 
rekening houden met het sociaal-emotionele aspect, het welbevinden 
van de kinderen en de psychomotorische aspecten bij de ontwikkeling.  

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op 
zorg.  

Een goed zorgbeleid is gebaseerd op overleg met alle betrokkenen 
(leerkrachten, leerling(en), ouders, CLB, externen,…)over de 
maatregelen voor alle leerlingen of voor leerlingen met specifieke noden. 

De klasleerkracht is de spilfiguur die wordt bijgestaan door het 
zorgteam: de directeur, de zorgcoördinator en het CLB. 
 
Het zorgteam ondersteunt op schoolniveau, in de klas of af en toe buiten 
de klas, groepsgericht of individueel. Hun deskundigheid wordt op een 
efficiënte manier en op het gepaste moment aangesproken.  
 
De zorgcoördinator coördineert het zorgbeleid. De taak van de zoco 
wordt op drie niveaus gesitueerd: zorg op schoolniveau, op leerkracht-
niveau en op kindniveau.  

Het zorgcontinuum is een zorgstructuur waarmee we het zorgbeleid in 
onze school uitbouwen. De niveaus vloeien in elkaar over naar een 
intensievere vorm van zorg. 

Niveau 0 : Brede, preventieve basiszorg  

• In de klas heerst een veilig pedagogisch klimaat, waarin de 
leerlingen zich goed voelen. 

• De klas is een krachtige leeromgeving waarin elke leerling in 
zijn leerproces ondersteund wordt. 

• De klasleerkracht zorgt voor een gestructureerde basisaanpak. 
• In een eerste spontane signalering volgt de klasleerkracht globaal 

de ontwikkeling van leerlingen. De klasleerkracht speelt in op de 
gewone zorgvragen en biedt eerstelijnshulp. 



• De klasleerkracht gebruikt een flexibele klasorganisatie. 

   

Niveau1: Verhoogde zorg.  

• Op dit niveau zorg volgt de klasleerkracht de leerlingen 
intensiever.  

• De analyse van het leerlingvolgsysteem geeft duidelijke 
informatie en een nog concreter beeld van het probleem van de 
leerling. 

• Er volgt overleg tussen de klasleerkracht en het zorgteam. 
• Er wordt meer gericht gedifferentieerd. 
• Het zorgteam staat ter beschikking om de klasleerkracht te 

ondersteunen of collegiaal hulp te bieden. Dat kan op een 
volgend niveau uitmonden in een uitgebreider gezamenlijk overleg, 
waarbij externen betrokken zijn. 

 

Niveau 2: Uitbreiding zorg 

• Het leerlingvolgsysteem signaleert de klasleerkracht over 
problemen die leerlingen hebben.  

• Na analyse kan diagnostisch onderzoek aanvullende informatie 
verstrekken. Op basis van alle bekomen informatie worden 
hulpvragen geformuleerd. 

• De hulpvragen worden gezamenlijk besproken in het 
multidisciplinair overleg. (MDO) Hierin overlegt de 
klasleerkracht met het zorgteam en externen (CLB, ouders,…) De 
vergadering analyseert de gegevens, zoekt en plant 
interventies om de leerling verder te begeleiden. 

• De gemaakte afspraken worden tijdens het MDO in een 
handelingsplan vastgelegd. Deze worden door de leerkracht in 
de klas of buiten de klas uitgevoerd. 

• De uitwerking van het handelingsplan wordt geëvalueerd. Wat 
goed is wordt behouden, waar nodig wordt bijgestuurd. 

• Bij leer- en ontwikkelingsstoornissen is een diagnose belangrijk. 
Dit is geen taak voor leerkrachten. Voor tips kan er beroep gedaan 
worden op externe hulpverleners (CLB,  GON-begeleiders, 
logopedisten, revalidatie…) 

 

Niveau 3: Overstap naar een school op maat.  



• De draagkracht van een gewone basisschool voor de opvang van 
leerlingen met specifieke onderwijsnoden is beperkt. De school 
kan steun zoeken bij externen. 

• De school kan eigen initiatieven ontwikkelen. Ze kan 
samenwerken met scholen van zowel gewoon als buitengewoon 
onderwijs, met revalidatiecentra, logopedist, (ortho)pedagoog… 

• De school kan inspelen op beleidsinitiatieven: 
ondersteuningsnetwerk, revalidatie in de school . 

• Soms zal de school leerlingen moeten doorverwijzen. 
 

Het zorgcontinuum is opgebouwd vanuit de pricipes van 
handelingsgericht werken.  

Handelingsgericht werken is een manier van kijken naar, van denken 
over, het gaat over een zorgbrede aanpak op alle terreinen.   

Handelingsgericht werken is een aanpak waarbij ouders, leerkrachten, 
CLB en bij voorkeur ook het kind zelf, vanaf het begin intensief 
samenwerken. Eén van de partijen stelt een vraag, en we gaan samen 
zoeken hoe we het beste antwoord kunnen geven en de meest geschikte 
aanpak opstarten. 

Handelingsgericht werken is een systematische zoektocht met als 
vertrekpunt een verkennend gesprek met ouders en leerkracht. Deze 
zoektocht wordt geleid door de zorgcoördinator en/of de CLB-
medewerker, met ouders en leerkracht als medeonderzoekers. Alles in 
het gezamenlijk belang:  een leer- en opvoedingssituatie op maat voor 
het kind. 

Uitgangspunt is de vraag: Wat heeft deze leerling nodig om goed te 
functioneren op school en thuis? 

Er wordt met de betrokkenen, CLB-medewerkster, de ouders, 
leerkrachten en zoco vanaf het begin nagedacht over positieve 
kenmerken van de leerling: wat vindt hij/zij leuk om te doen, waar is 
hij/zij goed in? Wat gaat wel goed op school? Welke aanpak werkt goed? 
In welke omstandigheden functioneert de leerling op zijn best? Er wordt 
op zoek gegaan naar krachten en kansen. Ouders voelen zich minder op 
het matje geroepen en geven vaak bruikbare tips voor de aanpak van 
hun kind op school.  

Aan de  ouders wordt gevraagd wat hun wensen en verwachtingen zijn, 
wat ze willen dat wel en niet onderzocht wordt. Het gesprek wordt 
afgerond met een plan van wie wat doet en waarom.  



De mening van de leerling zelf is uiterst belangrijk en levert waardevolle 
informatie op.  

Uitgangspunten handelingsgericht werken: 

1. Onderwijsbehoeften van leerlingen en 
ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders staan 
centraal. 

2. Er is voortdurende wisselwerking tussen de leerling en zijn 
omgeving.  Die wederzijdse beïnvloeding vraagt om 
afstemming. 

3. De leerkracht doet ertoe.  Als leerkracht realiseer je passend 
onderwijs en lever je daarbij een cruciale bijdrage aan een 
positieve ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van 
leren, werkhouding en sociaal-en emotioneel functioneren.  
Het zorgteam ondersteunt de leerkracht. 

4. De positieve aspecten van leerling, leerkracht, 
zorgbegeleiders en ouders zijn van groot belang. 

5. Leerkrachten, interne zorgbegeleiders, ouders, kind, CLB en 
externe deskundigen werken constructief samen. 

6. We werken doelgericht en geven haalbare adviezen. 
7. De werkwijze is systematisch en transparant.  Eerst denken 

dan doen. Iedereen kent, begrijpt en gebruikt de 
afgesproken werkwijze. 

 
Zorginitiatieven  

Op onze school hebben we een leerlingvolgsysteem om de leerwinst 
van de leerlingen te evalueren en eventueel bij te sturen.  

 In de kleuterafdeling hanteren wij een kleutervolgsysteem.  In 
de derde kleuterklas nemen we testen af om taal en ordenen op 
te volgen.  Indien we nood hebben aan meer 
onderzoeksgegevens, dan nemen we de nieuwe brugproef van 
W. Peerlings af. 

 Vanaf het eerste t.e.m. het zesde leerjaar volgen we de 
leerlingen op met het leerlingvolgsysteem van het VCLB, zowel 
voor lezen als voor spelling en wiskunde. Deze gegevens 
worden genoteerd en bewaard in het leerlingdossier.  

 De leesmethode Veilig Leren Lezen heeft nog een eigen LVS, 
dat in het eerste leerjaar gehanteerd wordt. "Toetssite" is een 
zeer praktisch hulpmiddel in het eerste leerjaar. Met behulp van 
deze internetdienst kan de leesontwikkeling van de leerlingen 
nauwkeurig gevolgd en geëvalueerd worden. Toetssite biedt de 
klasleerkracht een structuur bij de analyse van de 



leesontwikkeling van de leerlingen. Niet alleen is het 
gemakkelijk om de toetsgegevens met de Toetssite te 
verwerken, maar het systeem bespaart ons ook tijd. Bovendien 
ziet de leerkracht meteen waar zich knelpunten in de 
leesontwikkeling voordoen. Uniek zijn de adviezen die Toetssite 
geeft om leesproblemen gericht en vroegtijdig aan te pakken. 
(tips voor thuis - in de klas- RT) 
 

In de lagere school krijgt het kind driemaal per jaar een rapport. Hierin 
wordt zowel aandacht besteed aan de cognitieve vakken als aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling (leef- en leerhoudingen). In dit rapport 
vindt u beoordelingen met een woordje extra uitleg. 
 
Op regelmatige basis worden alle leerlingen besproken tijdens het 
zorgoverleg tussen klasleerkracht en zoco. 

Twee keer per jaar worden een aantal leerlingen, vanuit het zorgoverleg, 
besproken tijdens een MDO. De directie, de zorgcoördinator, de 
klastitularis en CLB-medewerker zijn hierbij aanwezig. Hier worden de 
leerlingen geëvalueerd en de stappen besproken om deze kinderen zo 
goed mogelijk te begeleiden. Er worden afspraken gemaakt i.v.m. de 
begeleiding van de leerlingen in de school en eventueel extern.  
 
Alle gegevens van de leerlingen worden genoteerd: toetsresultaten, 
overleg met externen, medische gegevens, verslagen van onderzoeken, 
MDO-verslagen,… Dit wordt verzameld en bewaard in een individueel 
leerlingdossier (Questi). 
 
Bij overgang naar de nieuwe klastitularis worden deze gegevens 
doorgegeven en besproken tijdens een overlegmoment, de 
overgangsbespreking. Hierbij zijn de klasleerkrachten en de zoco 
aanwezig. 
 
In de school is een zorgteam om de kinderen te begeleiden. Zij 
overleggen onderling, met ouders en externe partners. 
 
Wanneer een kind de school verlaat wordt : 

 het dossier van het CLB doorgegeven  
 De gegevens van het leerlingdossier in de school worden 

besproken en op vraag, na goedkeuring van de ouders, 
doorgegeven aan de nieuwe school.  

 Aan het einde van lagere school, krijgen de leerlingen waarvoor 
we zorginitiatieven namen de basofiche mee om te bezorgen 
aan de nieuwe school.  



  

 
Zittenblijven 

Zittenblijven wordt alleen toegepast als het een meerwinst kan 
betekenen voor het kind op lange termijn en gebeurt in samenspraak 
met het CLB en de ouders. 

De onderwijswetgeving zegt het volgende: 

Het decreet basisonderwijs kent op twee ogenblikken het laatste woord 
toe aan de ouders: 

1. Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs. De ouders 
moeten het advies van het CLB en de school aanhoren, maar dit 
advies is niet bindend. 

2. Bij de beslissing of de leerling een achtste leerjaar lager onderwijs 
zal volgen. 

Voor het welzijn van het kind beslist het zorgteam van onze school, altijd 
na uitvoerige gesprekken met de ouders, dus finaal of een kind blijft 
zitten of overgaat.  

Bij een beslissing tot zittenblijven moet een school volgende elementen 
respecteren : 

1) Voorafgaand aan de beslissing tot zittenblijven, overlegt de school 
met het CLB 

2) De beslissing wordt t.a.v. de ouders schriftelijk gemotiveerd en ook 
mondeling aan de ouders toegelicht. 

3) De school geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het 
volgende schooljaar zijn.  Zo kan gericht rekening gehouden 
worden met de specifieke sterktes en zwaktes van de betrokken 
leerling in het jaar van zittenblijven. 
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