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Waarom een visie op leerlingenbegeleiding? 
 
Een degelijk zorgbeleid / leerlingenbeleid 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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De visie van de scholengemeenschap wat zorg betreft  
 

Vanuit het besef dat er steeds kinderen zullen zijn die bijkomende aandacht vragen, engageert de 

scholengemeenschap zich om een zorgbeleid te voeren dat aan de noden van deze kinderen probeert 

tegemoet te komen. Men mag echter niet enkel uitgaan van zorg voor leerlingen met leerstoornissen 

of –problemen. Het moet gaan over het werken aan een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor alle 

leerlingen (met specifiek oog voor lln met SES-kenmerken) zodat zij zich goed voelen op de school en 

in de klas.  

De scholengemeenschap streeft ernaar planmatig en gelijkgericht te werken aan een zorgzame school. 

Om dit zorgbeleid efficiënt en geïntegreerd te laten verlopen is overleg een noodzaak op de 

verschillende niveaus (scholengemeenschap, school, leerkrachten, leerlingen en hun ouders).  

In ons zorgbeleid streven we de maximale ontplooiing na m.b.t. de cognitieve, socio-emotionele en 

motorische ontwikkeling van de kinderen.  

De zorg voor de leerlingen in de groep blijft de verantwoordelijkheid van de groepsleraar. Bij het 

overleg tussen de groepsleraar en de verantwoordelijke(n) voor de zorgcoördinatie moeten zij hun 

deskundigheid op elkaar afstemmen. Vanuit deze gedeelde deskundigheid en verantwoordelijkheid 

kunnen zij oplossingen zoeken en acties ondernemen. De samenwerking wordt best zo dicht mogelijk 

bij de klaspraktijk georganiseerd. Indien problemen de draagkracht van de groepsleraar 

overschrijden, kunnen vanuit het zorgteam aanvullende interventies gepland worden. Deze 

interventies kunnen individueel of in groep gebeuren en vinden zoveel mogelijk plaats in de klas: 

klasinterne differentiatie. Daar waar de interventie niet volstaat, kan het kind individueel of in 

deelgroep begeleid worden, ook buiten de klascontext.  

Indien de voorgaande maatregelen onvoldoende zijn, kan men externe hulp inschakelen. Het Centrum 

voor Leerlingenbegeleiding is een belangrijk aanspreekpunt.  

Samenwerking met het buitengewoon onderwijs kan externe expertise in de school binnenhalen. 

Wanneer het continuüm van zorg in de basisschool niet volstaat om het kind voldoende 

ontwikkelingskansen te bieden, kan een gerichte en verantwoorde doorverwijzing naar het 

buitengewoon onderwijs plaatsvinden.  

Deze zorgzaamheid vertrekt vanuit een respectvolle en waarderende houding voor de diversiteit en 

het pluralisme, die deel uitmaken van de visie van onze scholengemeenschap.  

De schoolspecifieke invulling van het zorg-, GOK- en SES-beleid, namelijk zorginitiatieven op het 

niveau van de school, het ondersteunen van het handelen van leraren en ouders in de begeleiding van 

leerlingen, wordt nader beschreven in het plan voor geïntegreerde zorg- en onderwijskansenbeleid. 
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Met onze ZORG OP SCHOOL streven wij na dat elk kind – ook het meest 

kwetsbare – de meest optimale kansen krijgt om de eindtermen te behalen. 

 

Zorg dient de gezamenlijke verantwoordelijkheid te zijn waarin eenieder  (het 

kind, de ouders, de klasleerkracht, het zorgteam en het CLB) een actieve 

inbreng heeft : 

 

HET KIND staat centraal in de zorgwerking. Zijn of haar welbevinden en 

betrokkenheid zijn de belangrijkste factoren bij observatie en evaluatie van 

het kind. 

 

DE KLASLEERKRACHTEN vormen de basis voor het zorgbeleid op 

school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Zij zijn de 

onderwijsdeskundigen: ze zijn op de hoogte van de schoolgeschiedenis, het 

leren, de werkhouding en het sociaal functioneren op school. 

Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam als een 

kind extra zorg nodig heeft. 

 

EEN KINDVOLGSYSTEEM is een systeem dat toelaat om de 

totale ontwikkeling van alle leerlingen regelmatig gedurende hun schoolloopbaan 

in kaart te brengen aan de hand van gestandaardiseerde instrumenten. 

Op die manier kunnen tijdig aangepaste maatregelen worden getroffen voor 

zowel leerbedreigde kinderen, als kinderen die uitdaging nodig hebben. 

 

DE OUDERS zijn opvoedingsdeskundigen. 

Communicatie met ouders is dan ook een hele belangrijke schakel in de werking 

van het zorgbeleid. Er worden twee keer per jaar overlegmomenten 

georganiseerd voor alle kinderen, maar het spreekt voor zich dat iedere ouder 

welkom is om buiten deze periode ook gesprekken met iemand van het zorgteam 

aan te vragen. 
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DE ZORGCOÖRDINATOR organiseert het zorgbeleid op school, 

in overleg met de directeur. Zij is de zorgdeskundige, die zowel op niveau van 

het kind, de leerkracht, de school en de scholengemeenschap werkt. 

Zij brengt het zorgteam samen, dat bestaat uit de klasleerkracht, de directie, 

de zorgleerkracht en de zorgcoördinator en dat bedoeld is als meldpunt van 

eventuele problemen. Zij organiseert ook MDO’s. Dit zijn Multi Disciplinaire 

Overlegmomenten. Dit gebeurt twee keer per jaar voor aangemelde kinderen. 

Hierbij is altijd een CLB-medewerker aanwezig. 
 

 

CLB staat voor centrum voor leerlingbegeleiding. 

Deze centra werken gratis en onafhankelijk van de school. 

Zij zijn actief op vier domeinen:  

➢ leren en studeren (leermoeilijkheden, verwijzing naar buitengewoon 

onderwijs, studiehouding,…) 

➢ schoolloopbaanbegeleiding (studie- en beroepskeuze, spijbelen,…) 

➢ psychisch en sociaal functioneren (welbevinden, gedragsproblemen,…) 

➢ 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. Informatie wordt op een vertrouwelijke manier behandeld.  
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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: 

 

 
 

Vanuit de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken: 

• Doelgericht werken 

• Transactioneel (wisselwerking en afstemming) 

• Onderwijs- en opvoedingsbehoeften staan centraal 

• De leerkracht doet ertoe (en de ouders ook) 

• Positieve aspecten ten volle benutten 

• Constructief samenwerken 

• Systematisch en transparant 
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Wie werkt er aan zorg in de school? 
 

KLASLEERKRACHT als spilfiguur 

De klasleerkracht is 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 slechts 

uitzonderlijk 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. 

 

 

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 (eind augustus) 

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. Iedere leerkracht heeft ook een e-mailadres dat bij het begin van het 

schooljaar gecommuniceerd wordt met de ouders. 
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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 plaats: 

Kleuters en L4-L5-L6 Voor de kerstvakantie en voor de 

zomervakantie 

L1-L2-L3 Voor de herfstvakantie en voor de 

paasvakantie 

 

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. 

 

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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