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Waarom een zorgbeleid? 
 
Een degelijk zorgbeleid wordt gestimuleerd vanuit de overheid en meer bepaald vanuit 

volgende tekst gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs: 

 

“Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het 
leertraject als het begin- en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op 
hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. En niet alle leerlingen moeten op 
het einde van het schooljaar op dezelfde wijze geëvalueerd worden.” 
 

 DIFFERENTIATIE is hier het sleutelwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toch willen we proberen onze kinderen op te tillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen 

vaardig maken voor een goede toekomst. 

De kinderen die anders functioneren (langzamer, sneller, …) moeten we tijdig kunnen opsporen. 

Onze school beschikt in dit proces over toetsen, overlegorganen en samenwerkingsverbanden 

met externen. Aan de hand hiervan proberen wij de leerlingen een aangepaste begeleiding te 

bieden. Het geheel van deze maatregelen en het functioneren ervan in een systeem, wordt 

aangeduid met het begrip “zorgbeleid”. 
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Hoe werkt de zorg op onze school? 
 
We bouwen een beleid op inzake leerlingbegeleiding binnen volgende 4 begeleidingsdomeinen: 

o Leerbegeleiding 

o Onderwijsloopbaanbegeleiding 

o Preventieve gezondheidszorg 

o Psychosociaal functioneren 

 

Wij baseren onze zorg op het zorgcontinuüm vastgesteld door onze scholenkoepel. 

Hierin zijn 4 duidelijke fases te onderscheiden: 

 

 
 

 

BREDE (PREVENTIEVE) BASISZORG (fase 0) 

 

- Voor wie? 

Maximale ontwikkeling van elke leerling stimuleren. De leerkracht bouwt voort op 

de aanwezige kennis (beginsituatie). Klassenoverdracht bij het begin van het 

schooljaar is hierbij belangrijk. 

- Door wie? 

Klasleerkracht = spilfiguur (of klasleerkrachten) 

- Hoe? 

 Veilig klasklimaat aanbieden vanuit een positieve benadering. 

 Een goede instructie is de basis voor preventief handelen. Wij hechten er als 

zorgteam veel belang aan dat er zo veel als mogelijk gewerkt wordt in 3 groepen: 

de groep die zelfstandig aan de slag kan (zelfs soms zonder klassikale 
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instructie) – de middengroep die na de instructie aan de slag kan – de groep die 

een verlengde instructie nodig heeft. 

 Leerlingvolgsysteem opvolgen: 

In het leerlingvolgsysteem, dat wij digitaal bijhouden in “VOLG” 

(www.gbswope.volglvs.be) zitten de identificatiegegevens van het kind, medische 

gegevens, MDO-verslagen, andere verslagen, observaties, handelingsplannen en 

output gegevens. 

 Aandacht voor welbevinden en socio-emotionele ontwikkeling. 

 Kindobservaties bijhouden het digitaal zorgsysteem VOLG. 

 Dit alles vanuit de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken. 

 

 

VERHOOGDE ZORG (fase 1) 

 

- Voor wie? Gericht op bepaalde leerlingen die op één of meerdere gebieden van 

ontwikkeling ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Deze leerlingen worden 

aangemeld bij het zorgteam. Er worden redelijke aanpassingen gedaan met als doel 

om de leerling te blijven meenemen in het gemeenschappelijk curriculum. 

- Door wie?: klasleerkracht(en) – zorgcoördinator en zorgleerkracht(en) 

- Hoe? 

Hiervoor zullen we de SES-uren die de school ter beschikking heeft aanwenden. 

Het zorgteam ondersteunt hierbij de klasleerkracht in het hanteren van een 

flexibele klasorganisatie en het functioneren als eerste hulplijn. 

- Begeleidingsfiche 

Het noteren van de ondersteuning door het zorgteam gebeurt in de agenda van de 

SES-leerkrachten en op de begeleidingsfiche (=SAMEN-kaart) van het kind (dat 

ter info meegaat naar de ouders). 

Aan de kinderen wordt uitgelegd waarom ze ondersteund worden. Zij kunnen het 

gevoel dat ze daarbij hebben aanduiden op de begeleidingsfiche. 

De begeleidingsfiche wordt meegegeven naar huis zodat de ouders steeds zien om 

welke reden het kind begeleid werd (dit kan ook een uitdagende opdracht zijn voor 

een kind dat zeer goed begaafd is). 

De hulp die geboden wordt in deze fase, kan van heel korte duur zijn (het bijwerken 

na een periode van ziekte bv.) 
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UITBREIDING VAN ZORG (fase 2) 

 

- Voor wie? Voor die leerlingen waarbij de verhoogde zorg onvoldoende baat. 

- Door wie?: klasleerkracht(en) – zorgcoördinator en CLB na toestemming van de 

ouders! 

- Hoe?  

Vraagverhelderingsfiche CLB wordt ingevuld. 

Gezamenlijk overleg (CLB – ouders - school) over begeleidingsaanbod en 

zorgtraject. Verder zetten van ondersteuning uit fase 1. Optimaliseren van 

onderwijs- en opvoedingsaanbod. Indien nodig curriculumdifferentiatie en 

dispenserende maatregelen, met als doel de leerling te blijven meenemen in het 

gemeenschappelijk curriculum. 

- Begeleidingsdossier:  

HGD (handelingsgericht diagnostisch traject) 

 

 

INDIVIDUEEL AANGEPAST CURRICULUM (fase 3) 

 

- Voor wie? Voor die specifieke leerlingen waarbij de uitbreiding van zorg niet meer 

voldoet. 

- Door wie?: CLB draagt verantwoordelijkheid over attestering. 

- Hoe?  

Inschatten van onderwijsbehoeften van het kind, inschatten van draagkracht van 

actoren (leerling, ouders, school) en uitschrijven van verslag of gemotiveerd 

verslag. 

- Begeleidingsdossier:  

IAC 

Inschalen van zorgnoden door CLB en aftoetsen op BuO-criteria en uitschrijven van 

verslag of gemotiveerd verslag. 
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Wie werkt er aan zorg in de school? 
 

KLASLEERKRACHT als spilfiguur 

Zoals uitgebreid beschreven werd in het hoofdstuk over de preventieve basiszorg 

(fase 0), is de klasleerkracht verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg in de klas. 

Zij zijn de onderwijsdeskundigen en hebben een signaalfunctie. 

 

ZORGCOÖRDINATOR 

De zorgcoördinator organiseert het zorgbeleid op school en is de zorgdeskundige. 

 

ZORGLEERKRACHT = SES-LEERKRACHT 

De taak van de zorgleerkracht bestaat er vooral uit om leerkrachten te ondersteunen 

in hun vragen rond kinderen en problematieken. De zorgleerkracht kan zorgen voor 

extra materiaal of kan kinderen begeleiden (individueel of in groep). 

 

 

Wie werkt aan zorg buiten de school? 
  

 OUDERS 

Zie hoofdstuk “de ouders als partners”. 

 

 CLB 

CLB staat voor Centrum voor LeerlingBegeleiding. Deze centra werken gratis en 

onafhankelijk van de school. Zij zijn actief op vier domeinen. 

1. Leren en studeren (leermoeilijkheden, verwijzing naar buitengewoon onderwijs, 

studiehouding, …). 

2. Schoolloopbaanbegeleiding (studie- en beroepskeuze, spijbelen, …). 

3. Psychisch en sociaal functioneren (welbevinden, gedragsproblemen, …). 

4. Preventieve gezondheidszorg (vaccinatieprogramma’s, 

gezondheidsvoorlichting, medische onderzoeken, …). 

 

Opvolging van de leerplicht en medische onderzoeken door het CLB zijn verplicht. Het 

CLB werkt eveneens op vraag van de ouders, de school of de leerling. De informatie 

wordt op een vertrouwelijke manier behandeld. 

 

 SYM-ONDERSTEUNERS 

‘SYM’ betekent ‘SAMEN’. Deze ondersteuners zijn mensen die vanuit het Buitengewoon 

Onderwijs kennis en ervaring binnenbrengen bij ons om samen tegemoet te komen aan 

de noden van bepaalde leerlingen. Vooraleer wij deze ondersteuners kunnen 

inschakelen, moeten er een aantal stappen doorlopen worden met het CLB. 
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 LOGOPEDISTEN 

Voor die kinderen waarvoor de zorgpistes binnen de school niet volstaan, kunnen wij 

ouders aanraden om contact op te nemen met een logopedist. Deze mensen kunnen 

kinderen gedurende een bepaalde periode begeleiden om een achterstand in lezen, 

spelling of rekenen te proberen wegwerken. In de lagere school wordt dit niet 

toegestaan binnen de klasuren. 

 

 REVALIDATIECENTRUM 

Als kinderen over verschillende ontwikkelingsgebieden moeilijkheden ondervinden, kan 

aangeraden worden om het kind multidisciplinair te laten onderzoeken en eventueel 

begeleiden. 
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De ouders als partner … een vertrouwensrelatie  
 

De ouders zijn de opvoedingsdeskundigen en communicatie met ouders is dan ook een 

hele belangrijke schakel in de zorgwerking! Ouders kunnen via verschillende kanalen 

(de ouderraad, de schoolraad en tijdens gesprekken met leden van het schoolteam) 

adviezen geven i.v.m. het gevoerde beleid. 

 

A. De infoavond (begin september) 

Tijdens de laatste week van augustus vindt er een gezamenlijk infomoment plaats voor 

alle ouders. Aansluitend kunnen de ouders terecht in de klas(sen) van hun kind(eren) 

waar ze van de klasleerkracht(en) uitleg krijgen over de klaswerking. De ouders worden 

op de hoogte gebracht van de klasafspraken m.b.t. de schoolagenda, huistaken, 

toetsen, evaluatie, … 

 

B. Informele communicatie 

Informele contacten met ouders aan de schoolpoort, op de speelplaats of aan de 

klasdeur, bieden mogelijkheden om met ouders van gedachten te wisselen over 

ervaringen en zorgen i.v.m. de ontwikkeling van hun kind. We hechten er belang aan dat 

dit buiten de lesuren gebeurt en dat de klaswerking hierdoor niet gestoord wordt. 

Ouders kunnen altijd een afspraak vastleggen met een leerkracht. 

De klasleerkracht zal, indien nodig, een kort verslag hiervan opmaken in ons digitaal 

volgsysteem. 
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C. Formele communicatie 

 

OUDERCONTACTEN 

Er worden twee keer per jaar oudercontacten georganiseerd voor alle kinderen, maar 

het spreekt voor zich dat iedere ouder welkom is om buiten deze periodes ook 

gesprekken aan te vragen met de klasleerkracht of het zorgteam. 

Deze oudercontacten vinden voor iedereen plaats voor de kerstvakantie en op het 

einde van het schooljaar. 

De ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar en de nieuwe leerlingen op onze 

school, worden begin oktober uitgenodigd.. 

   

 DE SCHOOLAGENDA 

De schoolagenda is een belangrijk instrument i.v.m. informatiedoorstroming tussen 

ouders en de school. De kleuters hebben een heen-en weerschriftje, in het lager 

onderwijs werken we met een schoolagenda.  

 

DE SCHOOLWEBSITE / GIMME 

Onze website www.gbsdekouter.be geeft een duidelijk beeld van onze school. Je vindt 

er allerlei nuttige informatie en verslagen + foto’s van activiteiten. 

 

Alle informatie wordt naar de ouders gecommuniceerd via www.gimme.eu , een digitaal 

communicatiekanaal. Ouders kunnen er bij het begin van het schooljaar echter ook voor 

kiezen om alle info nog op papier te ontvangen. 

 

Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief, die zowel digitaal als op papier aan iedereen 

wordt bezorgd. Daarin worden alle activiteiten + hun kostprijs meegedeeld. 
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