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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We hebben een droom

Een kind wordt ons toevertrouwd
’t Is véél meer waard dan al het goud
De kostbaarste schat van elke ouder
Die dragen wij met liefde op onze schouder

Met zijn hoofdje vol gedachten…
Hij kan echt niet langer wachten
Om te spelen en te leren
Te ontdekken en fantaseren
Om te genieten, te bewegen
In de zon en in de regen
Om nieuwe vriendjes te leren kennen
Zich af en toe eens lekker te laten verwennen
Om, of hij nu groot is of nog klein,
Steeds zichzelf te mogen zijn

Een juf of meester die hem ziet zoals hij is
Die er voor hem zal zijn, al loopt het soms eens mis
Die hem uitdaagt in zijn talent
Hem in alles door en door kent
Gelooft in zijn mogelijkheden en kansen
Hem laat blinken in taal, wiskunde of dansen

Zodat hij kan groeien op zijn manier
Er een deur voor hem opent, al is het op een kier
Waardoor de wijde wereld voor hem kan opengaan
En hij stevig in zijn schoenen zal staan

Met zelfvertrouwen en respect de grote wereld in
Met heel veel goesting en heel veel zin
Veel zin om te leren en vooral om te leven
We dromen ervan dit aan elk kind te kunnen geven

Het ToermalijnTeam
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1. Onze visie
Wij willen dat al onze kinderen zich goed kunnen voelen bij ons op school en daarbuiten. We
willen dat elk kind zich welkom voelt, erbij mag horen, zichzelf kan zijn. Daarom zetten we
welbevinden voorop. We werken aan een warme en veilige klassfeer en ook op
schoolniveau willen we zorgen voor en positief klimaat. We zetten in op sociale
vaardigheden en werken aan een positief zelfbeeld. Iedereen is anders, iedereen heeft zijn
talenten, iedereen heeft andere mogelijkheden. Elk kind krijgt bij ons de mogelijkheid om
zich te ontwikkelen op zijn eigen niveau. Het is belangrijk dat kinderen zich betrokken
voelen, dat ze ‘goesting’ hebben om te leren. We willen vooral dat onze kinderen opgroeien
tot jonge, enthousiaste mensen die met een open oog en ruimdenkend hart hun weg vinden
in onze snel ontwikkelende maatschappij. Zoals te lezen in het gedicht:

Met zelfvertrouwen en respect de grote wereld in
Met heel veel goesting en heel veel zin
Veel zin om te leren en vooral om te leven
We dromen ervan dit aan elk kind te kunnen geven

ALLE kinderen staan centraal. Elk kind zover mogelijk brengen is ons opzet, rekening
houdend met context, capaciteiten,…. Dit doen we door in te zetten op een stevige brede
basiszorg.

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. Dit weerspiegelt zich in de manier waarop wij rapporteren over kinderen. Op onze
school vinden we het belangrijk om breed te observeren en evalueren. We zetten sterk in
op ‘welbevinden en betrokkenheid’ en geven ‘sociale vaardigheden’ en ‘leren leren’ de
nodige aandacht. In de kleuterschool zetten we in op hoekverrijking en willen we de
onderwijstijd maximaal benutten. We houden regelmatig een kindcontact met elk kind
vanaf de derde kleuterklas. Op deze manier krijgen we een heel ruim beeld van elk kind en
kunnen we in kaart brengen welke kinderen op welk gebied meer ondersteuning of zorg
nodig hebben.
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Zorg dragen voor alle kinderen is een taak van ons ganse schoolteam. Het is een gedeelde
zorg. Toch is en blijven de klasleerkrachten in eerste instantie de spilfiguur in de begeleiding
van de leerlingen. Zij kennen hun kinderen door in door, zij bouwen een goede relatie op
met alle kinderen wat het welbevinden ten goede komt. Het is erg belangrijk leerkrachten te
ondersteunen, te motiveren, sterker te maken in het uitbouwen van deze basiszorg.
De zorgcoördinator zorgt voor de coördinatie van alles wat nodig is om goede zorgen te
bieden, zowel op leerling- leerkracht- en schoolniveau. Ook op niveau van de
scholengemeenschap proberen we de ‘zorg voor elke leerling’ te ondersteunen.

op niveau van de leerling - leerkracht - school - scholengemeenschap

Onze zorgvisie draagt de waarden van het opvoedingsproject , het Zorgvademecum van het
Katholiek Basisonderwijs en de Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen.
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2. Fases van het zorgcontinuüm
Om een duidelijk beeld te schetsen aan alle betrokkenen, zowel leerkrachten, CLB als
ouders, van waar leerlingen zich bevinden in het zorgcontinuüm maken we gebruik van het
stroomschema zorg. Hierin wordt duidelijk welke partijen in welke fase betrokken kunnen
worden o.a. pedagogische begeleiding, CLB en ondersteuningsnetwerk.
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2.1 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 houdend met de verschillen. Onze
leerkrachten zijn de spilfiguren van zorg.
Naast projecten op schoolniveau zoals ‘leren leren’, ‘sociale vaardigheden’,
‘talentenarchipel’, onze ‘speelplaatsafspraken’ en ons jaarthema, maken onze leerkrachten
er werk van om van hun klas een warme klasgroep te maken waarin iedereen zich goed en
veilig kan voelen.
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.
Daarnaast zorgen we vanaf de start voor een aanbod waar zoveel mogelijk leerlingen
voordeel uit halen. Onze leerkrachten gebruiken uitdagende methodes, leermiddelen... enof gaan er flexibel mee om. 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. Daarnaast brengt de komst van ZILL met zich mee dat we nog creatiever,
meer contextgebonden en leerlinggericht aan het werk gaan.
Dat vergt een gedifferentieerde aanpak en een flexibele klasorganisatie, m.a.w. een
krachtige leeromgeving. Het zorgteam ondersteunt daar in. 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 mag met andere
woorden het leerpotentieel niet aantasten: de lat hoog voor iedereen!
Via spontane en ook gerichte 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. Goede groeigerichte Feedback geven is hierbij erg belangrijk. We streven
ernaar dat kinderen hun leerproces ook zelf kunnen opvolgen en erover kunnen reflecteren.
Systematisch plannen we kindcontacten in zodat we onze kinderen en hun groei, maar ook
onszelf als leerkracht kunnen bijsturen.
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
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versterken en helpen participeren aan de samenleving. Ook kinderen die lijden onder
echtscheiding - verlies van ouders... komen in aanmerking voor begeleiding.
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 in
Questi.

Kleuterschool:
Dagelijkse observatie van welbevinden en betrokkenheid vormt vanaf de kleinste
kleuterklas de basis om de kinderen te observeren en om hun groei in kaart te kunnen
brengen. 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.
Voor onze kleinste kleuters gebruiken we daarvoor ‘MijnPortret’ van CEGO. Voor de oudere
kleuters zijn we een eigen volgsysteem aan het ontwikkelen met als basis KWIK en ZILL als
leidraad.
Tijdens overleg tussen zorgteam en leerkracht (al dan niet met CLB) worden bijzonderheden
verder geanalyseerd. In teamoverleg wordt gezocht naar oplossingen voor het probleem.
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 op dezelfde ontwikkelingsdomeinen uit… dan proberen we de klas en
de hoeken op die manier te verrijken zodat het aanbod wordt afgestemd op wat de kinderen
op dat moment nodig hebben.
•

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 zorgteam ondersteunt actief de overgang van de laatste kleuterklas naar het eerste
leerjaar. Meer hierover kan je lezen in het schoolwerkplan bij
‘onderwijsloopbaanbegeleiding’.

Lagere school:
Naast ‘welbevinden en betrokkenheid’ en het sociogram via ‘Stoeltjesdans’ (zie SWP) en
andere observaties brengen we het cognitieve van onze kinderen in beeld via onze toetsen,
interdiocesane proeven in 4 en 6 en genormeerde toetsen (spelling en wiskunde van VCLB –
september en februari). We maken een individuele analyse, een analyse op klasniveau en
ook op schoolniveau en gaan over tot acties.
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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.

De leesniveaus worden afgenomen via de nieuwste AVI’s in januari en juni. 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. We zetten niet enkel in op technisch lezen, ook begrijpend lezen en
leesmotivatie zijn een prioriteit. Hiervoor werd onze school in schooljaar 2018-2019
ondergedompeld in een traject in samenwerking met onze pedagogische begeleiders. In
schooljaar 2019-2020 neemt een stuurgroep het heft in handen en worden acties op punt
gezet (zie schoolwerkplan).
Het zorgteam ondersteunt ook actief de overgang naar het secundair onderwijs. Hiervoor
verwijs ik verder naar ons schoolwerkplan (schoolloopbaanbegeleiding).
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2.2 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 met het zorgteam, al dan niet met aanwezigheid van CLB.
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.
De M-cirkel is in deze fase een handig hulpmiddel:
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2.3 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.
In deze fase hebben zowel school, CLB, ondersteuningsnetwerk en andere externen een
belangrijke rol, uiteraard telkens in samenspraak met ouders en leerling. Hiervoor verwijs ik
graag naar het document ‘overzicht fases zorgcontinuüm school, pedagogische begeleiding,
CLB en ondersteuningsnetwerk 2020’ en het stroomschema zorg.

2.4 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 te zoeken wat hun kind nodig heeft om optimaal
te ontwikkelen en naar het meest zinvolle onderwijssysteem te zoeken, dit gebeurt steeds in
samenspraak en aanwezigheid van het CLB.
We willen ouders begeleiden in hun aanvaardingsproces. 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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3. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Een open houding ten opzichte van ouders en andere betrokkenen is een belangrijke basis
om goed te kunnen samenwerken en om er optimaal te kunnen zijn voor onze leerlingen.
Een ouder vertrouwt zijn kind toe aan de school. Het is enorm belangrijk om ze te betrekken
in het proces dat wij lopen met hun kind. Wij investeren in 'informeren', 'actieve
betrokkenheid', 'ondersteunen en meedenken' en 'inspraak en mee beslissen'.
We houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Dit doen we met
oudergesprekken, brieven, mails, ... Onze deur staat steeds open voor ouders.
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...
• We houden regelmatig enquêtes omtrent verschillende aspecten van onze school en
koppelen hier acties ter verbetering aan. Dit kan gaan van een uitgebreide enquête
over onze werking, een bevraging over naschoolse sport… meer informatie vind je
op het schoolwerkplan.
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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, trotstas… die zorgt voor interactie tussen school en thuis.
• Gebruik van picto’s, zodat ook anderstalige ouders onze communicatie begrijpen.
• Per thema activiteitenblaadjes (via mail) 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.
• Communicatie via Questi (ook via App).
• 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)
• …
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4. MDO
Vijf tot zes keer per schooljaar houden we een MDO (vastgelegd door het zorgteam of op
vraag van de leerkracht – al dan niet met aanwezigheid van het CLB / onthaal-of
trajectteam). Een MDO kan ook flexibel worden ingepland op vraag van de school en-of
ouders.
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 Questi.

Info voor ouders:
CLB Herentals
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). In een eerste fase komt u in contact met het onthaalteam.
Contactgegevens:
herentals@vclb-kempen.be
Tel: 014 / 24.70.70
Onthaalmedewerker lagere school:
Diane Kempen
Onthaalmedewerker kleuterschool:
Evy Laureyssen
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Ondersteuningsnetwerk Kempen
Het ‘Ondersteuningsnetwerk Kempen’ werkt samen met leerlingen en hun leraren (teams) met een
hulpvraag in 162 scholen voor gewoon & buitengewoon onderwijs in samenwerking met CLB en
pedagogische begeleiding. Het ondersteuningsnetwerk ondersteunt in partnerschap met ouders,
multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, thuisbegeleiding en andere externe
diensten.
Het is een team met verschillende disciplines; o.a. leerkrachten lager en secundair onderwijs,
kleuterleidsters, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen,
sociaal verpleegkundigen en psychomotorische therapeuten met verschillende achtergronden en
expertise.
Ankerfiguur voor onze school:
Stefanie Verrijken
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5. Takenpakket zorgcoördinator
Op het niveau van de scholengemeenschap
• Maandelijkse vergaderingen volgen, ideeën brengen en informatie opdoen en delen
(zie verslagen zorgteam SWP);
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;
• 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);
• 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
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•
•

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;
…

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;
• Implementeren en aanpassen van digitale zorgmodule in Questi;
• 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 (Questi);
• 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 zorgleerkracht in de kleuterschool, tips en expertise meedelen samen projecten op touw zetten …;
• Mentor - aanvangsbegeleiding;
• Plannen en leiden van gesprekken met ouders en externen;
• Socio-emotionele ondersteuning in klasgroep (vaak in samenwerking met
ondersteuningsnetwerk)
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;
• Gesprekken met betrekking tot welbevinden en sociale functioneren van kinderen;
• Opvolging ‘Vlinderhuis’, een veilige haven voor al onze kinderen;
• Aanspreekpunt voor leerlingen - vertrouwenspersoon: hulp geven aan leerlingen met
individuele zorgvragen over o.a. pesten, werkhouding, verdriet…
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

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
Afname leestoetsen (Avi's) in januari en juni (tweede en derde leerjaar ook eind sept.
voor de verdeling van leesgroepjes - eerste leerjaar Pasen en einde schooljaar)
oplijsten vorderingen op leessprongenkaart;
Zorgen voor materialen voor zorgleerlingen naar boven en onder toe;
Plusklas begeleiden van tweede en derde graad;
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 (sprint –
curriculumdifferentiatie – cirkelrekenen…);
Brugfigurenproject Rode Kruis, opvolging;
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6. Takenpakket zorgleerkracht kleuterafdeling
Op het niveau van de scholengemeenschap
Maandelijkse vergaderingen volgen, ideeën brengen en informatie opdoen en delen, creëren
van materialenboxen.
•
•
•
•

Taalbox go 4ty aanvullen met taalspelletjes;
Ontwikkelen van techniekbox;
Bodymap;
…

Niveau van de school
• Opvolgen overgang kleuterschool- eerste leerjaar;
• Opvolgen van dossiers in Questi;
• 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;
• Uitbouwen van een kindvolgsysteem m.b.v. KWIK en ZILL
• Ondersteunen in hoekverrijking;
• Leerkrachten uitdagen om samen te werken, om te leren van elkaar, om hun klas open
te stellen voor anderen;
• Aanspreekpunt: ouders, leerkrachten;
• …
Niveau van de leerkrachten
•
•
•

•
•
•
•
•

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 (Questi);
De klasleerkracht coachen in het zoeken naar een onderwijsaanpak die kinderen
ondersteunt in het leren;
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•
•

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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