ZORGVISIE VBS Toermalijn
Door alle aspecten van ieder kind op een persoonlijke manier te benaderen laten we onze
kinderen schitteren als een echte Toermalijn.
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1. Onze visie
Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. Ook in onze school zijn er
kinderen die extra aandacht vragen. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor
de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan
de noden en mogelijkheden van de kinderen. Het is de taak van ons schoolteam om na te
denken over de manier waarop de zorg zal aangeboden worden. Het is heel belangrijk dat
problemen zeer snel gedetecteerd worden en er snel gepaste begeleiding wordt
aangeboden. Zorg dragen voor alle kinderen behoort tot onze belangrijkste taak op school.
Onder zorgbreedte verstaan wij onze aanpak om de leerkansen van alle leerlingen te
maximaliseren. 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.
Leerkrachten gaan nadenken over de doelstellingen die ze met het ene kind wel en met het
andere kind eventueel niet kunnen bereiken, over hun instructiewijze, over aangepaste
materialen die ze nodig hebben, over hun manier van evalueren.
“Zorg dragen” doen wij niet enkel op cognitief vlak. Wij willen benadrukken dat de
emotionele ontwikkeling van de kinderen voor ons even belangrijk is als de cognitieve
ontwikkeling en het ontplooien van algemene attitudes, vaardigheden en talenten. Het
welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen liggen ons zeer nauw aan het hart. Ook
hiervoor willen wij “zorg dragen”. Elke leerling, elk personeelslid en elke ouder is mee
verantwoordelijk voor het algemeen welbevinden binnen onze school.
Ons zorgbeleid wil vernieuwend zijn. Door nascholing, overleg, reflectie (over o.a.
beleidsvoerend vermogen van de zorg) en inspraak wordt het beleid bijgestuurd en wordt er
gewerkt aan onze zorgvisie. Zorgbeleid is immers een opdracht voor een heel schoolteam
(bijlage 1). Het is een gedeelde zorg. Het vergt een hart voor de eigenheid van elk kind, heel
veel geduld en begrip, coördinatie en teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om
deskundiger te worden. Open communicatie is een belangrijke drager om dat alles te
verwezenlijken.
Onze zorgvisie draagt de waarden van het opvoedingsproject , het zorgvademecum van het
katholiek basisonderwijs en de opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen.

2016-2017

Pagina 3

ZORGVISIE VBS Toermalijn

CONTINUÜM VAN ZORG - zorgpiramide

Om een duidelijk beeld te schetsen aan alle betrokkenen, zowel leerkrachten, clb als ouders,
van waar leerlingen zich bevinden in dit continuüm maken we gebruik van de beslisboom en
het zorgorganogram. ( bijlage 2 en 3)

2. FASE 0: preventieve basiszorg
Onderaan in de zorgpiramide staat de brede basiszorg. Zoals een ouder zorgt voor zijn kind,
zo zorgen de leerkrachten voor hun leerlingen, rekening houden met de verschillen. Onze
leerkrachten zijn de spilfiguren van zorg.
Ze creëren van bij de start een aanbod waar zoveel mogelijk leerlingen voordeel uit halen.
Leerkrachten gebruiken uitdagende methodes, leermiddelen... rekening houdend met de te
bereiken doelen. Het is belangrijk om precies te weten wat een kind 'moet' kennen, en wat
het 'mag' kennen. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen de eindtermen kunnen behalen.
Een veilig klasklimaat creëren is daarbij een noodzaak.
- Het is de basis van alle onderwijs.
- Het bepaalt het welbevinden van de kinderen.
- Kinderen ontwikkelen een positief zelfbeeld.
- Het kan preventief werken op pestgedrag.
- Zowel kinderen als leerkrachten voelen zich beter.
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Via spontane en ook gerichte, systematische observaties en toetsen volgen de leerkrachten
leerlingen op. Op basis daarvan worden interventies ondernomen in de klas. Ook bij
evaluatie wordt rekening gehouden met het unieke van iedere leerling. Evaluatie is immers
bedoeld om een zicht te krijgen op de vorderingen in de ontwikkeling van elke leerling. Het
accent ligt op het proces, op wie leerlingen geworden zijn en niet alleen op wat ze op een
bepaald ogenblik kennen en kunnen. Sinds het schooljaar 2015-2016 is de stuurgroep
'rapporteren en evalueren' actief aan het werk om onze schoolrapporten meer te kaderen in
onze hedendaagse visie. We streven ernaar dat kinderen hun leerproces zelf kunnen
opvolgen en erover kunnen reflecteren. Ook ouders krijgen de kans om mee te reflecteren
over dit proces. Niet alleen schoolse vakken worden gerapporteerd, ook sociale
vaardigheden en leren leren worden besproken en geëvalueerd met de leerlingen.
Dat vergt een gedifferentieerde aanpak en een flexibele klasorganisatie, m.a.w. een
krachtige leeromgeving. Het zorgteam ondersteunt daar in. Dit is een kerntaak van alle
leerkrachten. Hierdoor kunnen we leerlingen intensief volgen, vanuit gedeelde
deskundigheid oplossingen zoeken en kunnen we extra zorg geven in de klas.
Differentiatie is een basishouding. Het gaat erom zo veel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk
te brengen in hun ontwikkeling (differentiatie in de taak, het materiaal, het tempo en de
hoeveelheid...) Differentiatie mag met andere woorden het leerpotentieel niet aantasten:
de lat hoog voor iedereen! In schooljaar 2016-2017 is de stuurgroep 'differentiatie' officieel
van start gegaan zodat 'werken rond differentiatie' optimaal kan blijven groeien doorheen
onze school vanaf de kleinste kleuters tot en met het zesde leerjaar.
Daarnaast werkt het team in deze fase ook aan de uitwerking van pedagogische projecten
i.v.m. leren leren, sociale vaardigheden, evaluatie, muzische vorming,... Deze projecten
zorgen mee voor een stevige brede basiszorg die elk kind ten goede komt.
In deze fase hoort ook het samenwerkingsproject tussen gewoon en buitengewoon
onderwijs BuBaO in duo met BaO (2016-2017). Wij willen ons profileren as een
inclusiegerichte school, hiervoor krijgen wij de ondersteuning van het Vrij Instituut voor
Buitengewoon Onderwijs De Brem en De Ring uit Oud-Turnhout.
Wij vermelden hier tevens graag onze brugvrijwilligers via het Brugfigurenproject van het
Rode Kruis Vlaanderen. Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen kansen op een
betere toekomst te geven. Soms is de kloof tussen het thuis- en schoolmilieu te groot en
hebben kinderen een extra zetje nodig. Via laagdrempelige huistaakbegeleiding, in nauwe
samenwerking met ouders, school, CLB willen we (kans)arme kinderen en hun ouders
versterken en helpen participeren aan de samenleving. Ook kinderen die lijden onder
echtscheiding - verlies van ouders... komen in aanmerking voor begeleiding.
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Er vinden heel wat overlegmomenten (tussen directie, leerkrachten, ouders, leerlingen,
andere betrokkenen ) plaats gedurende het schooljaar, zowel informeel als formeel:
informele overlegmomenten:
• niet geplande overlegmomenten
• spontaan onder leerkrachten, zorgteam ….
• vaak evenveel effect als georganiseerde overlegmomenten
• soms voortvloeiend vanuit geplande samenwerkingsverbanden
formele overlegmomenten:
• vooraf
vastgelegde
overlegmomenten
zoals
MDO,
zorgoverleg,
overgangsgesprekken, kindcontacten
• personeelsvergaderingen
• klasbespreking, kindgesprekken...
Het opvolgen van kinderen en hun ontwikkeling op elk gebied is essentieel. Opvolging
gebeurt naast de dagelijkse observaties en toetsing (al dan niet genormeerd) ook
systematisch via volgsystemen. Deze zijn ook opgenomen in ons leerlingvolgsysteem
Schoolonline.

Kleuterschool:
Kleutervolgsysteem
Vanuit het ontwikkelingsplan worden kleuters dagelijks geobserveerd.
Hun ontwikkeling in de verschillende fasen van hun kleuter-zijn wordt bekeken op de
verschillende ontwikkelingsdomeinen (emotionele, sociale, motorische, taalontwikkeling,…).
Tijdens oudercontacten wordt deze info doorgegeven aan de ouders.
Het kleutervolgsysteem onderscheidt zich van het leerlingvolgsysteem van de lagere school
omdat het zich in de eerste plaats richt op het ontwikkelingsproces in het kind. We richten
ons op het welbevinden van de kleuters en op de mate waarin kleuters betrokken bezig zijn.
Welbevinden en betrokkenheid worden 3 maal per jaar gescoord in het kleutervolgsysteem.
De leerkrachten hanteren voor elk oudercontact en MDO het instrument: Voorbereiding
MDO en oudercontact. Hierin worden de verschillende ontwikkelingsaspecten van de
kleuters gedetailleerd in beeld gebracht.
Doel: er kan gerichter gedifferentieerd worden en eventueel geremedieerd.
Tijdens overleg worden bijzonderheden verder geanalyseerd. In teamoverleg wordt gezocht
naar oplossingen voor het probleem. Wanneer hier nog steeds een onvoldoende op wordt
gescoord, starten we met een handelingsplan. Wanneer de kleuter op een bepaald domein
uitvalt, maar op het totaal een voldoende haalt, wordt er gestart met
remediëringsactiviteiten.
Ook de leerkrachten kunnen op deze manier kritisch naar hun aanpak in de klas kijken.
Vallen er veel kleuters uit op welbevinden en betrokkenheid, vallen er veel kleuters op
dezelfde ontwikkelingsdomeinen uit? De aanpak, aanbod in de klas kan dan bekeken en
aangepast worden.
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Het kleutervolgsysteem zorgt ervoor dat we een overzicht hebben van de ontwikkeling van
het kind en geeft ons een overzicht van reeds genomen acties. Op deze manier kunnen we
efficiënter te werk gaan bij problemen.
Volgende ontwikkelingsaspecten komen aan bod:
-

positieve ingesteldheid
emotionele ontwikkeling
morele ontwikkeling
sociale ontwikkeling
godsdienstige ontwikkeling
muzische ontwikkeling
motorische ontwikkeling
zintuiglijke ontwikkeling
denkontwikkeling
taalontwikkeling
ontwikkeling van de zelfsturing

•

Bij de 4 –jarige kleuters waarbij klasobservaties niet voldoende zijn om een goed beeld te
vormen worden de CITO-toetsen 'Taal voor kleuters' en 'Ordenen voor Vlaanderen' of
'KWIK' afgenomen.
Bij de oudste kleuters wordt er in het begin en op het einde van het schooljaar de
rekenbegrippen 3de kleuterklas afgenomen. Na analyse door het zorgteam en overleg met
de kleuterleidster worden de kinderen doelgericht begeleid in de klas. (uitdaging remediëring) Het resultaat hiervan is niet doorslaggevend in functie van de overgang naar
het eerste leerjaar.
Het zorgteam ondersteunt actief de overgang van de laatste kleuterklas naar het eerste
leerjaar (zie schoolwerkplan).

Lagere school:
We brengen alle aspecten van onze leerlingen in beeld in ons zorgsysteem van Schoolonline:
welbevinden en betrokkenheid, socio-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling,
werk- en studiehouding, hun kennis-inzicht-vaardigheden binnen de verschillende
leerdomeinen, contextgegevens,…
Het Leerlingvolgsysteem (LVS) laat toe dat de kennis en het inzicht van alle kinderen
regelmatig en gedurende hun hele schoolloopbaan in kaart gebracht wordt. Dit gebeurt aan
de hand van standaardtoetsen voor spelling en wiskunde (van het vclb). Op die wijze
kunnen aangepaste maatregelen worden getroffen om de kinderen tijdig bij te sturen. In elk
leerjaar worden deze toetsen twee tot drie keer per schooljaar afgenomen. Dit gebeurt
midden september, midden februari en eind mei/begin juni (selectief).
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Na de afname worden ook door de klasleerkracht aan remediëring gedaan op punten waar
de kinderen uitvallen (D of E scoren), eveneens kan uitdaging worden aangeboden aan
kinderen die een A-score behalen. Leerkrachten worden hierin ondersteund door de
zorgleerkracht. Ook op het MDO worden deze toetsgegevens indien nodig besproken.
Leerkrachten kunnen ook met een kritische blik kijken naar hun eigen klas-(en
school)praktijk wanneer een groep opvallend hoog of laag scoort op een bepaald onderdeel
en hier acties aan koppelen.
Functies van het LVS:
-

evolutie van elk kind;
informatie over hoe gedifferentieerd kan worden;
verdiepte beeldvorming: juistere kijk op zwakkere prestatie;
handelingsplan opstellen;
aanleiding tot evalueren;
informatie doorgeven bij overgangsgesprekken;
overzicht van de beginsituatie;
objectieve informatie voor ouders en andere betrokkenen (logo...)
basis tot advisering met betrekking tot studiekeuze;
hefboom van bezinning en vernieuwing op school.

Omdat wij de kwaliteit van ons onderwijs willen bewaken, gaan wij in de toekomst ook zo
snel mogelijk aan de slag met de nieuwe LVS-toetsen van het VCLB. Hiervan werd de
normering herbekeken en de toetsen werden aangepast aan de huidige leefwereld van
kinderen. De opvolging gebeurt via een webtoepassing die wij dan ook wensen te gebruiken.
De AVI – toetskaarten worden afgenomen in september, februari en mei. Hierna ontvangen
de kinderen een bijhorende leessprongenkaart. Hierop kunnen de kinderen en de ouders
het behaalde AVI-niveau volgen en er is ruimte voor extra tips en eventuele werkpunten. In
het eerste tot en met het vierde leerjaar doen de klassen mee aan een 'leesactie' waardoor
kinderen worden gestimuleerd om thuis meer te lezen. Ouders krijgen tips mee om het lezen
te begeleiden en het leesplezier te bevorderen.
In het KVS (kindvolgsysteem) brengen we twee maal per jaar het ‘welbevinden’ en de
‘betrokkenheid’ van onze kinderen in beeld.
Het sociogram laat ons toe om de onderlinge relaties per klas in kaart te brengen. Hiermee
kan rekening gehouden worden bij activiteiten ter bevordering van positieve omgang met
elkaar.
Het zorgteam ondersteunt actief de overgang naar het secundair onderwijs. Hiervoor verwijs
ik verder naar ons schoolwerkplan.
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3. FASE 1: verhoogde zorg
Als de ontwikkeling van een kind niet loopt zoals verwacht, ondanks alle zorg die wordt
geboden in fase 0, worden er in overleg stappen gezet om het ontwikkelingsproces een
stimulans te geven. Kinderen die zo'n specifieke aanpak nodig hebben worden ook
besproken op het filteroverleg.
In onze school wordt gewerkt volgens de principes van het Handelingsgericht werken
(HGW). HGW gaat om een systematisch, planmatig en helder pedagogisch-didactisch
handelen in een school, uiteraard na overleg met het schoolteam.
HGW heeft pluspunten voor de school. Ze is gericht op het formuleren van haalbare en
bruikbare adviezen voor de klaspraktijk en heeft oog voor de ondersteuningsbehoeften van
de leerkrachten en leerlingen. Als de leerkracht het zorgprobleem niet alleen aankan, moet
zij/hij voor ondersteuning kunnen terugvallen op het zorgteam.
Gedetailleerde omschrijving aan de hand van HGW: ( bijlage 4)
1. Onderwijsbehoeften staan centraal;
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;
3. De leerkracht doet ertoe;
4. Positieve aspecten zijn van groot belang.
5. We werken constructief samen;
6. Ons handelen is doelgericht;
7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Het zorgteam (=directie, zorgcoördinator, zorgleerkracht(en) en CLB) heeft een
ondersteunende rol op niveau van de leerlingen en de leerkracht. Het specifieke probleem
(noden en/of behoeften) wordt niet enkel besproken, maar er wordt ook naar
oorzaken/oplossingen gezocht. Samen wordt een handelingsplan opgesteld, waarbij de
draagkracht van alle partijen niet overschreden wordt. De leerkracht blijft in dit geheel wel
de centrale figuur.
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4. FASE 2: uitbreiding van de zorg
Als de schoolinterne expertise ontoereikend is om de leerling verder te brengen in zijn
ontwikkeling bespreken we de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling op het MDO.
Het CLB beslist samen met school en ouders ,op basis van wat er gebeurde in fase 0 en 1,
welke stappen verder kunnen gezet worden.
Doel: kinderen met specifieke onderwijsnoden zorg bieden.
- Taak van alle leerkrachten + zorgteam
- Handelingsgericht werken
- Extra instructie, ondersteuning
o Analyseren diagnostisch onderzoek (taak van CLB / kernteam)
o MDO (= multidisciplinair overleg , rol van het CLB)
- Opstellen handelingsplan
- Handelingsplan uitvoeren in en/of buiten de klas.
- Ouders informeren en met hen (en eventueel andere externen) samenwerken.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de noden organiseren we gestructureerd drie maal
per jaar een multidisciplinair overleg (MDO).
Verduidelijking
- leerprobleem (omgevingsfactoren, zwakke verstandelijke aanleg, lichamelijke
handicap)
- leerstoornis (biologische oorzaak, vaak hardnekkig en blijvend)
- ontwikkelingsstoornis (gedragsstoornis, angststoornis, functiestoornis)
- diagnose van leer- en ontwikkelingsstoornis is taak van externen
na diagnose: zij geven tips voor begeleiding van stoornissen in de klas. Zorgteam
ondersteunt. Het CLB is de draaischijf die dit diagnostisch proces registreert.
- ouders: begrip en geduld tonen in hun aanvaardingsproces
- meerdere contacten kunnen nodig zijn om tot een vlotte samenwerking te komen.
Het is niet onze taak om een diagnose te stellen. Meestal gebeurt het stellen van een
diagnose door het CLB na het afnemen van specifieke testen. We hebben wel als taak
om deze signalen te spreken op het filteroverleg en MDO en hierna worden de
ouders ingelicht. De zorgleerkracht kan hier de klasleerkracht en de ouders
bijstaan in het op zoek gaan naar informatie over specifieke leerstoornissen.
- In onze school trachten we de kinderen te begeleiden binnen de klas of bij bijzondere
nood in de zorgklas. Ook kan de klasleerkracht binnen de klas werken met
aangepaste maatregelen.
Om leerlingen optimaal te ondersteunen werkt onze school samen met verschillende
partners en instanties. Enkele voorbeelden van deze schooloverstijgende zorg lees je hier:
- GON: Het geïntegreerd onderwijs heeft als doelstelling jongeren met een handicap
en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of
volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs
met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Dit wil zeggen dat deze leerlingen mits
ondersteuning toch dezelfde leerdoelstellingen kunnen behalen als hun klasgenoten
in het gewone onderwijs.
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-

-

Revalidatie: Het is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer
valide worden na een ongeval of medische ingreep. Het revalidatieproces kan
behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten
omvatten. Vandaar dat een gespecialiseerde revalidatiearts de multidisciplinaire
behandeling coördineert en de juiste disciplines voorschrijft: kinesitherapie,
ergotherapie, logopedie, psychotherapie, maatschappelijk werk, en verder hulp van
bv. een revalidatietechnicus, orthopedisch schoentechnicus, orthopedisch
instrumentmaker, cognitief trainer, revalidatieverpleegkundige,
bewegingsdeskundige en/of pedagoog.
Huiswerkbegeleiding - brugvrijwilligers (zie fase 0)
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5. FASE 3: overstap naar een school op maat
We moeten er goed over waken dat alle te nemen maatregelen voor alle betrokkenen
haalbaar zijn. Bovendien is het belangrijk dat het kind nog steeds actief participeert in ons
onderwijsgebeuren en dat er nog leerwinst is.
Wanneer de noden van de leerling wijzigen en de school de aanpassingen die de leerling
nodig heeft, niet meer kan aanbieden, is een overstap naar school op maat mogelijk.
Het is onze taak om in overleg met de ouders naar de meest zinvolle onderwijsoplossing te
zoeken, dit gebeurt steeds in samenspraak en aanwezigheid van het CLB.
Ook gaan ouders vaak een aanvaardingsproces door. Het is belangrijk om ze te
ondersteunen en hen te begeleiden in het maken bv. de schoolkeuze. We kunnen de
drempel verlagen door met hen mee op stap te gaan, scholen te gaan verkennen...
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6. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Ouders zijn partners in het leren van de leerling. Dat houdt in dat er een krachtige
samenwerking noodzakelijk is. Wij investeren in 'informeren', 'actieve betrokkenheid',
'ondersteunen en meedenken' en 'inspraak en mee beslissen'.
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn van groot belang om het proces waar te
maken waar iedereen van droomt: een toegankelijke school waar elke leerling zijn
onderwijsdromen waar kan maken. Ons schoolteam bevordert het contact met ouders en
betrekt hen nauw in het leerproces, het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind.
Door de samenwerking tussen de ouders en de school te beklemtonen, willen we
perspectieven openen voor de leerlingen en hun ouders. We hopen dat onze leerlingen dit
open klimaat tussen ouders en de school ervaren als een stimulans voor betere
leerprestaties.
We houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Dit doen we met
oudergesprekken, brieven, mails, ... Hiernaast wordt er ook aangepast oefenmateriaal
aangeboden voor in de klas en thuis. Onze deur staat steeds open voor ouders. Ook kunnen
zij ons steeds aanspreken op school of een afspraak maken via de agenda.
We betrekken ouders bij wat in de school leeft en laten hen deelnemen aan verscheidene
activiteiten. Onze school werkt erg nauw samen met de ouderraad, zo is er op elke
ouderraadvergadering een afvaardiging van het leerkrachtenteam.
Voor de ganse school organiseert het schoolteam:
 Een openklasdag eind augustus zodat ouders en leerlingen kennis kunnen maken met
hun nieuwe klas en leerkracht.
 Informatie over schoolthema, activiteiten, het schoolleven, … via brieven, mails,
website, infobord, …
 Een infoavond in september waar de ouders algemene klas- en schoolinformatie
krijgen.
 3 geplande oudercontacten per schooljaar.
 Oudergesprekken in samenwerking met CLB en andere externen.
 Diverse activiteiten (parochiefeest - schoolfeest – eetdag – kerststallentocht –
scholenveldloop – voorleesavond – kinderquiz – lichtmisviering – schoolfuif eucharistievieringen - … ) waarop onze ouders welkom zijn en kunnen aan
deelnemen.
 Verschillende activiteiten gedurende het schooljaar in alle klassen, van lees- tot
breimoeders, knutselouders en -grootouders, mama en papa in de klas... waar onze
ouders actief in participeren.
 We betrekken ouders bij belangrijke overgangsmomenten zoals de overstap van 3K
naar het eerste leerjaar, afscheid van de kinderen van het zesde...
 …
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Om de ouders optimaal te betrekken bij het schoolgebeuren worden er in de kleuterschool
volgende acties ondernomen:
 Infoavond na elke instapdag.
 Verjaardagskoffer die zorgt voor interactie tussen school en thuis.
 Gebruik van picto’s, zodat ook anderstalige ouders onze communicatie begrijpen.
 Per thema activiteitenblaadjes zodat de ouders weten waar hun kleuter mee bezig is.
 Ouders mogen hun kind komen afhalen in de rij van de juf. Zo kan er snel
gecommuniceerd worden.
 Bij onze instappertjes mogen ouders mee komen tot in de gang en klas.
 …
Om de ouders optimaal te betrekken bij het schoolgebeuren worden er in de lagere school
volgende acties worden ondernomen:
 Communicatie via schoolagenda: werk en les maar ook ruimte voor mededelingen en
afspraken.
 4 keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Hiermee willen we de
ouders informeren over de prestaties en leef- en leerhouding van hun kind. We
geven de ouders ruimte om hierover te reflecteren.
 Diverse informele contacten: speelplaatsgesprekken - poortgesprekken - …
 Adviseren studiekeuze in samenspraak met het CLB (eind 6de leerjaar)
 Infoavonden over openluchtklassen.
 MDO met externen (logo - GON ...) en ouders
 BaSO-fiche
 Heen-en-weer-schriftjes (schoo l- (ev.logo) - ouders)
 …

2016-2017
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7. MDO
Vijf tot zes keer per schooljaar houden we een filteroverleg (vastgelegd door het zorgteam
of op vraag van de leerkracht). Op dat overleg worden alle kinderen besproken door
leerkracht en zorgteam. We bekijken het zowel het cognitieve, het welbevinden, sociale
omgang als vaardigheden en attitudes. Er worden afspraken gemaakt omtrent de opvolging
van kinderen en eventueel de individuele of klassikale aanpak. Leerkrachten bereiden deze
gesprekken voor in Schoolonline. Wanneer er advies of verdere opvolging nodig is van het
CLB worden deze kinderen besproken op het MDO met clb.
Het MDO is het multidisciplinair overleg. Het is een overlegorgaan binnen de school waaraan
de klastitularis, de zorgleerkracht, de directie en een CLB-medewerker deelnemen. Het MDO
wordt driemaal per jaar georganiseerd.
Het MDO wordt indien nodig ook tussentijds samengeroepen om een bepaalde leerlingsituatie te bespreken. Nadien worden ouders indien nodig geïnformeerd en/of
geraadpleegd.
Verloop:
Eerst wordt de situatie geschetst
- bespreking verslag vorig MDO
- evaluatie vorige handelingsplannen of afspraken
- doel van het MDO
Daarna volgt er een bespreking
- verduidelijking van de situatie en de hulpvraag op basis van relevante informatie
(evaluatie, observatiegegevens, leerlingkenmerken, contextgegevens)
- huidige probleemanalyse
- verheldering
- verwachtingen van de leerkracht
- formulering van hypotheses
- suggesties voor handelingsgerichte aanpak
Het MDO eindigt met concrete besluiten
- Start het CLB met een diagnostisch traject?
- Wordt het handelingsplan opgesteld of bijgestuurd? (SMART: + Wat? Waarom? Door
wie? Wanneer? Hoe?)
- De afspraken met alle betrokkenen worden samengevat
- De datum voor opvolging en evaluatie wordt vastgelegd

2016-2017
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Info voor ouders:
Onze school werkt samen CLB Kempen, te Herentals (CLB = Centrum voor Leerlingen
Begeleiding) Het CLB volgt volgende zaken op: hoe ze het doen op school, hoe ze zich voelen,
hun gezondheid. Het welbevinden van de leerling staat altijd centraal. Er werken
psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, psychologisch assistenten,
verpleegkundigen, artsen en administratieve medewerkers.
Ze luisteren naar vragen van leerkrachten, ouders en ook van leerlingen zelf. Ze observeren in
de klas, overleggen met de klasleerkracht, bemiddelen, hebben contact met specialisten,…
Kortom: ze zoeken samen mee naar een oplossing!
Het CLB werkt gratis en in vertrouwen (hun medewerkers zijn gebonden aan het
beroepsgeheim).
CLB-team Herentals
Verpleegkundige: Catherine Hendrickx
Arts: Anne Deschuytere
Psychopedagogisch consulent: Gaby Thys
Maatschappelijk werker: Nele Van Rossum

2016-2017

Contactgegevens:
herentals@vclb-kempen.be
Tel: 014 / 24.70.70
gabythys@vclb-kempen.be
nelevanrossum@vclb-kempen.be
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8. Takenpakket zorgcoördinator

onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften (ind.
- groep) - overleg - afspraken doelgerichte acties - evaluatie
- opvolging

samenwerken - coördineren vernieuwen - zorgen communiceren - ondersteunen
- organiseren handelingsgericht
kind

ouders - medeleerlingen leerkrachten - directie - clb logo/kiné - GON - vrijwilligers overheid - BuO - andere
betrokkenen

op niveau van de leerling - leerkracht - school - scholengemeenschap

2016-2017
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Op het niveau van de scholengemeenschap
 Maandelijkse vergaderingen volgen, ideeën brengen en informatie opdoen en delen;
Prioriteiten schooljaar 2016-2017:
- differentiatie
- omdenken - positieve basishouding
- visievorming
- toepassingen in de praktijk
- zorgtweedaagse
- leren van elkaar
- uitlenen van materialen
- overleg met CLB (bv. Proactieve cirkels)
-…
Op het niveau van de school
 Ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de wijze waarop
in de leerplandoelen zal gedifferentieerd worden;
 Ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de wijze waarop
het curriculum gecompenseerd (ondersteunende aanpak) en/of gedispenseerd
(vrijgesteld) wordt;
 Ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken zijn omtrent het opstellen van
handelingsplannen (pedagogisch-didactische planning) voor kinderen met
zorgnoden;
o Zoco stelt de handelingsplannen op, maar dit gebeurt steeds in
samenspraak met de klasleerkracht!
 Pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar stellen en samen met de
collega’s op zoek gaan naar een gelijkgerichte aanpak binnen de school;
 Ervoor zorgen dat er op school overlegd wordt over een didactiek die leer- en
ontwikkelingsnoden voorkomt en helpt oplossen;
 Ervoor zorgen dat met alle betrokkenen werkafspraken gemaakt worden die de
efficiëntie van het onderwijsleerproces van alle kinderen bevorderen;
 Voor een documentatiecentrum zorgen met gespecialiseerde boeken en
materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders;
 Een aanspreekpunt zijn voor leerkrachten, leerlingen en ouders;
 Een teamoverleg organiseren over de wijze waarop leerlingen met zorgnoden
zullen geëvalueerd worden en waar de onderwijsbehoeften zorgvuldig worden
besproken (HGW-gewijs), zowel tijdens de MDO's als tussentijds;
 De conclusies uit de leerlingenevaluatie hanteren als basis voor het bijsturen van
het zorgbeleid van de school;
 Samen met de collega’s van het schoolteam en conform de regelgeving, een
zorgbeleid uitbouwen waarin alle zorginitiatieven van de school verwerkt zitten en
dat onderdeel is van het schoolwerkplan;
 Vernieuwingsprojecten die met “zorg” te maken hebben, aanbrengen, coördineren
en mee implementeren. Interventies rond zorg opvolgen en meewerken aan de
evaluatie ervan;
 Waken over het realiseren van de afspraken zoals die vastgelegd zijn in het
zorgbeleidsplan (+ eerdere acties in GOK-plan);
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De samenwerking met externe partners onderhouden. Samenwerken met collega’s
en pedagogische begeleiders aan pedagogisch-didactische maatregelen om het
zorgbeleid van de school te realiseren;
De samenwerking met de ouders mee organiseren en ondersteunen;
De MDO’s mee voorbereiden, organiseren en de opvolging van gemaakte
afspraken begeleiden;
Werken aan eigen professionalisering via netwerkvorming met collega’s uit
andere scholen en mensen uit de welzijnssector, CLB, pedagogische begeleiding,
Dhos, navormingen, netwerken binnen de SG en daarbuiten…;
Steeds updaten van de leerlingenregistratie m.b.t. zorg in Schoolonline +
leerkrachten vaardiger maken in het hanteren ervan;
…
Meer concreet:

o Leren leren (naast het 'leren leren' dat we uitwerken op het niveau van de
scholengemeenschap is dit een project dat de school zelf heeft uitgewerkt),
dit wordt verder gezet;
o HGW (geïntegreerd in ons leerlingvolgsysteem) + nascholing;
o Welbevinden en betrokkenheid: afname door leerkrachten (2 keer per jaar),
opname in leerlingvolgsysteem + gesprekken met de kinderen door
leerkrachten / updaten … moderniseren van de huidige bevraging;
o Cijferen --> schoolse afspraken blijven gelden;
o Navormingen volgen ter specialisatie zorg;
o Rapportering - evaluatie: werkgroep;
o Sociale vaardigheden-relationele vorming: eindtermen sociale vaardigheden
in kijkwijzer klasdoorbrekend + groeilijn doorheen de lagere school (mede als
preventieve luik bij het pestbeleid);
o Pestbeleid bijsturen;
o 'Veilig internet': lessen in 4-5-6;
o Brugfigurenproject Rode Kruis: opvolging;
o Leerlijn WO: leerkrachten houden zich hier aan (zoals sj 2013-2014);
o Gezondheidsbeleid omschrijven en acties oplijsten;
o Onderwijsloopbaanbegeleiding: overzicht van activiteiten, vaardigheden en
interesses die worden aangewakkerd doorheen de ganse basisschool opdat
kinderen zichzelf en hun talenten goed leren kennen en kunnen komen tot
een gegronde keuze naar het secundair toe;
o BaSO-fiche aanpassen en implementeren in de school met rechtstreekse
inbreng vanaf het vijfde leerjaar, onrechtstreekse invloed van de ganse
onderwijsloopbaan van alle kinderen;
o Project leefregels en afspraken in onze school:
- eenduidige visie rond straffen en belonen bekomen vanuit de leerkrachten;
o Opstart met differentiatie in de eerste fase verkennend + af en toe al kleine
impulsen geven aan leerkrachten tijdens pv's en informele contacten:
werkgroep;
o Duo-project: BuBaO in duo met BaO: opvolgen;
o Tutorlezen voorstellen in de school - leesplezier bij kinderen stimuleren;
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o Leerkrachten uitdagen om samen te werken, om te leren van elkaar, om hun
klas open te stellen voor anderen;
Op het niveau van leerkrachten:
 De klasleerkrachten ondersteunen in het hanteren van instrumenten en
procedures om de leeruitkomsten van de leerlingen te registreren met betrekking tot
LVS en rapportering;
 De klasleerkrachten ondersteunen bij het beoordelen van de prestaties van alle
leerlingen en bij het trekken van conclusies voor de verdere werking;
 De leerkrachten ondersteunen in differentiatie;
 De mogelijkheden onderzoeken om voor (groepen van) leerlingen en
voor verschillende leergebieden te differentiëren in het
onderwijsaanbod of de doelen van het leerplan;
o Zeer belangrijk: de klasleerkracht hierin ondersteunen, raad geven,
sturen;
 De klasleerkracht ondersteunen in het omgaan met leerlijnen als basis
voor gedifferentieerde leertrajecten;
 De klasleerkracht ondersteunen bij het gedifferentieerd werken aan
leerdoelen;
 De klasleerkracht ondersteunen bij het uitwerken van gepaste remediëring uitbreiding - klasinterne zorg;
 Individuele handelingsplannen en groepshandelingsplannen mee uitwerken;
o Opnemen in leerlingendossier (Schoolonline);
 De klasleerkracht coachen in het zoeken naar een onderwijsaanpak die kinderen
ondersteunt in het leren;
o Hierin je kennis doorgeven tijdens personeelsvergaderingen (bv. je
nascholingen delen)
 Aanspreekpunt voor opstartende zorgleerkracht in de kleuterschool, tips en expertise
meedelen - samen projecten op touw zetten …;
 Mentor - aanvangsbegeleiding;
 Plannen en leiden van gesprekken met ouders en externen;
 Nieuw leerplanconcept 'zin in leren, zin in leven' helpen implementeren;
Op het niveau van de leerlingen (acties die op de bovenstaande niveaus worden
georganiseerd hebben ook rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met onze leerlingen)
 Observaties uitvoeren met betrekking tot de zorgleerlingen;
 Diagnostische toetsen uitvoeren ter verdieping - verdere analyse van problemen.
Bijvoorbeeld: afname LVS kleuters (oktober en maart) 2k en 3k (bij zwakke kinderen)
- ordenen voor Vlaanderen
- taal voor kleuters
 Aanspreekpunt voor leerlingen - vertrouwenspersoon: hulp geven aan leerlingen met
individuele zorgvragen over o.a. pesten, werkhouding, verdriet…
 Afname leestoetsen (Avi's) in december, Pasen en einde schooljaar (tweede en derde
leerjaar ook eind sept. voor de verdeling van leesgroepjes - eerste leerjaar Pasen en
einde schooljaar + oplijsten vorderingen op leessprongenkaart;
 Aanbieden van leesmateriaal - logboekjes - leestips voor ouders +
remediëringsbundels voor leerlingen die het beoogde AVI-niveau niet behalen;
2016-2017
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Tutorlezen: opstart;
Afname leesvoorwaarden eerste leerjaar door klasleerkrachten - opvolgen;
Analyse SALTO-toets (taalvaardigheid), afname gebeurt in samenwerking met
leerkrachten eerste leerjaar;
Testen van rekenbegrippen derde kleuterklas (begin en einde SJ);
Begeleiden van leerlingen en kleuters die specifieke zorg nodig hebben;
Brugfigurenproject Rode Kruis, opvolging;
Opmaken van oefenbundels en leestaken voor de vakantiemaanden (voor de
zorgkinderen);
Vlinderhuis, een veilige haven voor al onze kinderen;

2016-2017
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9. Takenpakket zorgleerkracht kleuterafdeling
Op het niveau van de scholengemeenschap
Maandelijkse vergaderingen volgen, ideeën brengen en informatie opdoen en delen, creëren
van materialenboxen.
Prioriteiten schooljaar 2016-2017:
 Taalbox go 4ty aanvullen met taalspelletjes;
 Ontwikkelen van techniekbox;
 Gebruik schoolonline: kindvolgsysteem;
Niveau van de school
 Opvolgen overgang kleuterschool- eerste leerjaar;
 Meewerken opstellen zorgvisie;
 Opvolgen van differentiatie in de kleuterschool;
 Onderzoeken werking takenbord;
 Groeilijnen kleuterschool bevragen, opstellen;
 Nadenken over en ontwikkelen van didactische materialen;
 Materialenboxen binnen brengen en voorstellen aan de leerkrachten;
 Leerkrachten uitdagen om samen te werken, om te leren van elkaar, om hun klas
open te stellen voor anderen;
 Aanspreekpunt: ouders, leerkrachten;
 Werken aan eigen professionalisering: BaNaba Zorgverbreding en Remediërend
leren, nascholingen;
 …
Niveau van de leerkrachten











Ter voorbereiding van de MDO filtergesprekken voeren;
De MDO’s mee voorbereiden en de opvolging van gemaakte
afspraken begeleiden;
De klasleerkracht ondersteunen bij het uitwerken van gepaste remediëring –
differentiatie- uitbreiding - klasinterne zorg;
Ondersteuning bieden op de klasvloer:
- extra met kleuters oefenen in de klas
- de klas overnemen zodat de klasleerkracht zelf aan zorg kan doen met bepaalde
kleuters in de klas
- de klas overnemen zodat de klasleerkracht kan observeren in de klas;
Mee nadenken over pedagogisch-didactische problemen;
Ondersteunen bieden bij de nieuwe werking van onze graadklassen;
De klasleerkrachten ondersteunen in het gebruik van Schoolonline;
Individuele handelingsplannen en groepshandelingsplannen mee uitwerken,
opnemen in leerlingendossier (Schoolonline);
De klasleerkracht coachen in het zoeken naar een onderwijsaanpak die kinderen
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ondersteunt in het leren;
De klasleerkracht ondersteunen indien nodig bij oudergesprekken;
…

Niveau van de leerlingen
(acties die op de bovenstaande niveaus worden georganiseerd hebben ook rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken met onze leerlingen)
 Schrijfdansen;
 Observaties uitvoeren met betrekking tot de zorgleerlingen;
 Diagnostische toetsen uitvoeren ter verdieping - verdere analyse van problemen;
bijvoorbeeld: afname LVS kleuters (oktober en maart) 2k en 3k (bij zwakke kinderen)
ordenen voor Vlaanderen, taal voor kleuters, KWIK;
 Testen van rekenbegrippen derde kleuterklas (begin en einde SJ);
 Begeleiden van kleuters die specifieke zorg nodig hebben;
 Opstellen van tips voor de ouders: bijvoorbeeld over woordenschat en uitspraak bij
kleuters;
 Opstellen van stappenplannen die kleuters kunnen helpen bij hun activiteiten;
 …
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10. Bijlagen
Bijlage 1: Teamoverleg omtrent de zorgvisie
Bijlage 2: Beslisboom
Bijlage 3: Zorgorganogram
Bijlage 4: Handelingsgericht werken
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