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De school bouwt een zorgaanbod uit voor kinderen met specifieke opvoedings- en
leerbehoeften. We vertrekken hiervoor vanuit onze eerste pijler uit het
opvoedingsproject.

Kwaliteitsvolonderwijswaarbij het welbevinden centraal staat.
Elk kind mag zichzelf zijn, zonder prestatiedrang.

Zo streven wij ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te
komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode
draad binnen deze brede zorg is het handelingsgericht werken.
Belangrijke partners bij het realiseren van deze brede zorg zijn de klastitularis, de
zorgcoördinator, de zorgleerkrachten en de directie. De brede zorg op onze school
kunnen we opdelen in drie niveaus waarin de verschillende partners allen een rol
spelen. We spreken over eerste lijnszorg, tweede lijnszorgen speciale zorg.
Op die manier zorgt men er voor, alle kinderen ‘gelijke kansen’ te geven op een
kwaliteitsvol onderwijstraject.

1. De eerste lijnszorg. (niveau 1 – klasniveau)

De algemene zorg uit zich in het ‘zorgbreed’ werken binnen de klas. We hebben
aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van alle kinderen. Ieder kind is anders en
uniek. Ieder kind heeft zijn vragen. We starten vanuit de visie dat “elke leerkracht”
een “zorgleerkracht” is. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de
onderwijsnoden van al onze leerlingen, gaan we als volgt te werk.
De verantwoordelijkheid speelt zich af op niveau van de klas. Hier is de klastitularis
de centrale figuur. Hij/Zij heeft de leerlingen onder zijn/haar hoede. Hij/Zij is dan ook
de spil van het zorggebeuren.
De leerkracht haalt zijn informatie uit gerichte observatie en evaluatie. Hierbij hebben
we zowel aandacht voor de leerinhoudelijke als voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind. De lesgever draagt hier de volledige verantwoordelijkheid
voor het stellen van handelingen voor leerlingen met tekorten of behoeften. De
lesgever moet ook instaan voor een passende diagnose en voor het opstarten van
een aantal remediërende activiteiten.

In de kleuterschool staan observaties voorop, maar ook daar worden de
ontwikkelingsdoelen systematisch geëvalueerd. (blad met de nodige gegevens: zie
bijlage) Dit zal veelal spelenderwijs gebeuren. Voor het oudercontact werken we
sinds dit schooljaar met een kleuterevaluatie. Op deze manier proberen we na te
gaan of de informatie van de ouders overeenstemt met deze van de school. Deze
documenten worden bijgehouden en belangrijke gegevens of tegenstellingen komen
terecht in zorgkompas.
In de lagere school kennen we de klassieke toetsen waarop kinderen geëvalueerd
worden. Daarnaast worden 2 maal per jaar genormeerde toetsen afgenomen om
kinderen met ontwikkelings- en leerachterstanden en/of -voorsprongen zo vroeg
mogelijk op te sporen. Deze toetsen betreffen de leerstofgebieden spelling, wiskunde
en lezen. In bepaalde situaties wordt er een sociogram afgenomen.

Al deze gegevens van observaties en toetsen worden bijgehouden in een
leerlingvolgsysteem. Zo wordt een goede doorstroming van informatie
gegarandeerd zodat elk kind van bij het begin het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig
heeft. Op het einde van het schooljaar vinden ook telkens overgangsgesprekken
plaats. De leerkrachten van het voorbije schooljaar kunnen op deze manier nog
bijkomende informatie verstrekken of bepaalde zaken toelichten aan de nieuwe
leerkracht.

Op deze manier kunnen we de aanpak optimaal afstemmen op de noden van het
kind. We hebben hierbij oog voor zowel kinderen die trager vorderen als voor
kinderen die sneller vorderen. We trachten al onze kinderen zoveel mogelijk op te
vangen binnen de klassikale setting waar “differentiatie” en “klassikale interactie”
samen “school” maken. We zorgen voor een positief klasklimaat waar kinderen zich
goed en veilig voelen. Dit is de basis om te kunnen leren.

We werken op school zowel preventief als remediërend. Dit veronderstelt duidelijke
afspraken binnen het team die vastgelegd zijn in ons schoolwerkplan. Als school
ontwikkelden we hiervoor een aantal handelingsplannen(zie bijlage) die ons
kunnen helpen om bepaalde stappen gemakkelijker en sneller te kunnen zetten.
We kiezen er bewust voor een aantal lestijden op te nemen in de eerste lijnszorg.
Op deze manier geven we de klasleerkracht de nodige ruimte om de kinderen zo
goed mogelijk op te vangen en te sturen. Terwijl een leerkracht de klas overneemt
kan de klasleerkracht zorg bieden aan kinderen die een bepaald onderdeel nog niet
zo goed begrepen hebben, afwezig waren wegens omstandigheden,…. Zo kunnen
kleine problemen snel verholpen worden. (Het aantal lestijden dat we hieraan
spenderen, hangt af van het aantal lestijden dat er aanwezig zijn en kan wisselen
van jaar tot jaar en kan wisselen van klas tot klas.)

De algemene zorg is ruim en zo proberen we ook te handelen binnen onze school.
We leren kinderen van jongs af aan keuzes maken. Dit gebeurt aan de hand van
hoekenwerk, contractwerk, projecten, …In het 6e leerjaar moeten de leerlingen een
keuze maken welke richting ze uitwillen in het secundair onderwijs. Ook hierin gaan
we samen op stap om deze keuze gemakkelijker te maken. Daarnaast is “leren

leren” een belangrijk agendapunt in elke klas. Kinderen moeten leren hoe ze moeten
studeren en hierin worden ze begeleid door de leerkrachten.
Tot slot vinden we het kindcontact erg belangrijk. We proberen zoveel mogelijk te
communiceren “met” kinderen en ons niet te beperken tot spreken “over” kinderen.

2. De tweedelijnszorg. (niveau 2 – kindniveau)

Soms stellen we vast dat de zorg binnen de klas toch niet voldoende blijkt te zijn om
bepaalde moeilijkheden op te vangen. De klasleerkracht kan dan beroep doen op het
zorgteam van de school. De zorgleerkracht, zorgcoördinator, directie en Centrum
voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen dan de klastitularis ondersteunen. Het
probleem wordt geanalyseerd op een multidisciplinair overleg (MDO). We bekijken
dan welke hulp we het best kunnen bieden aan deze leerling.

Indien nodig trachten we aanvullende informatie te bekomen door observaties of via
een testing en door overleg met de ouders. Want …eerlijkheid staat bovenaan onze
lijst. We informeren ouders dan ook eerlijk over de leervorderingen van hun kind en
over de mogelijkheden die onze school kan bieden. ‘Samen’ op weg gaan voor de
beste begeleiding van elk kind. Vanuit deze analyse wordt er opnieuw gezocht naar
een onderwijsaanbod dat inspeelt op de noden van het kind.

STI(mulerende)CO(mpenserende)R(emediërende)DI(spenserende))-maatregelen
zijn soms nodig. Deze worden samen met alle partijen opgelijst en aan het begin van
elk nieuw schooljaar terug overlopen en bijgestuurd waar nodig. (lijsten in bijlage)We
bekijken welke ondersteuning de zorgleerkracht hierin kan bieden.

We trachten de kinderen die in aanmerking komen voor deze extra zorg zodanig te
begeleiden dat ze goed kunnen blijven volgen in de klas. Door probleempjes snel en
gericht aan te pakken kunnen vele problemen op relatief korte tijd worden verholpen.
De zorgleerkracht werkt mee in de klas. Dit kan individueel met een kind zijn of met
kleine groepjes van leerlingen. Zo kan er goed worden ingespeeld op de individuele

noden en is er voldoende ruimte om vragen te stellen,…. Binnen de zorg wordt
gewerkt met remediëringsmaterialen of er wordt met de klasleerkracht afgesproken
een bepaald leerstofonderdeel nog eens opnieuw aan te bieden aan een kleine
groep leerlingen.

Soms gebeurt het dat het curriculum voor bepaalde kinderen te zwaar is. Dan wordt
er in overleg met ouders en leerling een plan opgesteld voor
curriculumdifferentiatie.Dit houdt in dat we voor deleerling afstappen van het
bereiken van eindtermen, maar dat we de leerling voorbereiden op een instap in een
1B-klas na het 5e of het 6e leerjaar. (zie handelingsplan in bijlage)

Door regelmatig bijscholingen te volgen blijven de zorgleerkrachten
zorgcoördinator up to date van nieuwe ontwikkelingen en methodes.

en

Onze zorgcoördinator volgt gemaakte afspraken mee op en overlegt op regelmatige
basis met de (zorg)leerkrachten om de aanpak bij te sturen. Ze ondersteunt de
(zorg)leerkrachten in hun taak en werkt samen met hen materialen uit die kaderen
binnen “zorg”. Met expertise binnen het gebied van de leerproblemen is dit een
meerwaarde voor de school. Daarnaast coördineert zij de oudercontacten en houdt
contacten met externen (logopedisten, andere scholen,…).

Ook het begeleiden van kinderen met socio-emotionele problemen behoort tot haar
takenpakket. Meestal is dit voor een korte periode. Wanneer de problemen langer
aanslepen, wordt in overleg met ouders, leerkracht en CLB naar andere oplossingen
gezocht.

3. De specifieke zorg. (niveau 3 – schoolniveau)
Soms stoten we op 'bijzondere zorgvragen', die we als school niet alleen kunnen
beantwoorden. Hiervoor werken we samen met externe instanties zoals CLB, de
school voor buitengewoon onderwijs binnen onze scholengemeenschap en
gespecialiseerde therapeuten (logopedisten, kinesisten…).
Het onderwijsprobleem kan van die aard zijn dat het tijdens het lesgeven niet of
moeilijk behandeld kan worden. Een tijdelijk opnemen in een ander kader dringt zich
op. Men spreekt van een specifieke aanpak voor een specifiek probleem. Men stelt
een handelingsplan op waarbij de handelingen die buiten het klasverband verricht
worden, nauw aansluiten bij hetgeen er in de klas gebeurt.
Samen trachten we deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
individuele leerproces. We vinden de communicatie met ouders en externe instanties
daarom ook erg belangrijk.
Wanneer er diagnoses gesteld worden, spreken we samen met de externen en
ouders af om hulpmiddelen op te lijsten zodat het kind op zijn tempo en vanuit zijn
mogelijkheden vorderingen blijft maken. Dit is een taak voor onze zorgcoördinator.
Soms gebeurt het dat kinderen met zeer specifieke zorgvragen begeleiding kunnen
krijgen door een G(eïntegreerd) ON(derwijs)-leerkracht. Dit is een leerkracht uit het
buitengewoon onderwijs die de school en leerling ondersteunt in het leerproces zodat
de ontwikkelingsdoelen / eindtermen van het gewone onderwijs behaald kunnen
worden. Gedurende een aantal uren per week is deze leerkracht op school
aanwezig. Het aantal jaren dat men beroep kan doen op deze begeleiding is
afhankelijk van de zorgvraag (lees : stoornis). Kinderen waarvoor een GONbegeleiding wenselijk is, moeten een attest buitengewoon onderwijs krijgen. De
aanvraag moet steeds voor het einde van het vorige schooljaar gebeuren en via de
school en het CLB verlopen. Dit opvolgen is ook een taak voor onze zorgcoördinator.
Op niveau 3 zorgt onze zorgcoördinator ook voor het analyseren van de LVS op
schoolniveau en kan zij mee de leerlijnen binnen onze school bewaken.

4. Samenwerking met ouders.
We willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijsleerproces van hun kind
en dit liefst van bij het begin. We zien ouders als een onmisbare schakel om het
onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Ouders kennen immers hun
kind het best en beschikken vaak over belangrijke informatie die wij nodig hebben
om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Daarom hechten we een
enorm belang aan de communicatie met en de betrokkenheid van ouders. Het is de
rode draad doorheen alle niveaus van zorg binnen onze school.

De school verbindt zich ertoe gemaakte afspraken tijdens een zorgoverleg (MDO)
ook met de ouders te bespreken zodat ze weten welke extra hulp er geboden wordt
aan hun kind. Daarnaast willen we ouders ondersteunen in het moeilijke
aanvaardingsproces bij leerstoornissen, capacitaire of andere beperkingen. Ieder
kind heeft het recht om aanvaard te worden in zijn volledige eigenheid.

5. Onze draagkracht.
Kleuterleidsters, leerkrachten en het zorgteam zetten hun beste beentje voor. Toch is
het ook voor hen niet altijd mogelijk om voldoende tegemoet te komen aan de
onderwijsnoden van een leerling. Het is vanuit deze optiek dat we als school onze
draagkracht willen bepalen. Hierbij willen we zowel aandacht schenken aan de zorg
voor onze leerlingen als aan de zorg voor de leden van ons schoolteam.
Soms zal onze school een leerling weigeren of doorverwijzen wanneer ze ervan
overtuigd zijn dat hun draagkracht onvoldoende is om tegemoet te komen aan de
onderwijsnoden van deze leerling. Dit gebeurt steeds in overleg met een neutrale
partner, in dit geval het CLB. Het is hun taak om zo objectief mogelijk te bepalen of
de draagkracht van de school inderdaad overschreden is en de leerling een andere
vorm van onderwijs nodig heeft. Hierbij hanteren we volgende criteria.
· Het kind moet zich goed blijven voelen binnen de school.
· Het kind moet zich blijven ontwikkelen en leerwinst blijven maken.
· De klassituatie moet werkbaar blijven.
· Het welbevinden van de leerkracht mag niet over het hoofd gezien worden.
· De veiligheid moet gegarandeerd blijven.
· Als alle haalbare middelen uitgeprobeerd zijn en engagement van externen
ontoereikend blijkt.
Wij rekenen hierbij op het begrip van de ouders. Het gaat uiteindelijk over het
welzijn van hun kind, al is de beslissing soms keihard.

6. Slotwoord.
Onderwijs en opvoeding is een werk van vele handen.
Samen staan we sterk en kunnen we meer dan alleen!

Onze school wordt gedragen door het hele team. We werken samen, overleggen en
streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking- en verbetering. We staan hier
echter niet alleen in. We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs
van kinderen. Onze zorg voor zorg wordt gedeeld met verscheidene betrokkenen,
wiens aandeel we één voor één waarderen:
· In de eerste plaats de ouders, als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van
hun kinderen.
· De leerlingen die ons kritisch naar onszelf doen kijken en die ons ook veel
waardevolle informatie kunnen verschaffen.
. De waardevolle overlegmomenten in kader van zorg binnen onze
scholengemmenschap.
· De externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze
professionalisering.
· Het schoolbestuur, dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de
school.
· De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en
onderwijsopdracht.

