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Zorgvisie  

Van moet-ivatie naar autonome motivatie bij                                                                  
alle actoren in onze school!                                                                                                 
Wie gemotiveerd is kan meer dan hij of zij voor mogelijk hield! 

Onze school heeft een jarenlange traditie opgebouwd naar zorg dragen voor alle 
kinderen die ons gegeven zijn.  Vanuit ons lestijdenpakket worden lestijden 
geïnvesteerd in zorg.  Dit wordt telkens opnieuw met het ganse lerarenkorps 
besproken op het einde van het schooljaar of op de vergadering in augustus. 

Als school willen wij tegemoet komen aan elk kind dat nood heeft aan extra 
ondersteuning.  Deze ondersteuning situeert zich in de praktijk meestal op het 
cognitieve, maar we gaan ook waakzaam om met signalen die ons bereiken vanuit 
het socio-emotioneel functioneren.   

Als school willen wij elke ouder zien als de belangrijkste schakel in de opvoeding van 
het kind.  Alle ouders zullen met het nodige respect ontvangen en gehoord worden.  

Als school stellen we ons open voor elke hulp van buitenaf die ons kan helpen een 
antwoord te vinden op onze zorgvragen.  We werken nauw samen met het CLB, de 
ondersteuningsteams,  logopedisten,  kinesisten,  kinderpsychologen,  
kindercoaches, … 

Als school zijn we waakzaam om steeds respectvol tegenover elkaar te staan!       

We ondersteunen elkaar om deze respectvolle houding aan te nemen tegenover elk 
kind, elke ouder, elke collega,  directie en alle andere mensen die ons pad kruisen op 
school en daarbuiten.   
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1 Verdeling van de zorguren 

 

Samenstelling van ons zorgteam voor het schooljaar 2019-2020 

Dit schooljaar hebben we gekozen om aan elke leerjaar een teamleerkracht toe te 
wijzen. Zij of hij is het aanspreekpunt van zorg binnen het leerjaar en zal de 
zorgtaken opvolgen. Daarbij is het niet noodzakelijk dat deze leerkracht de zorgtaken 
doet maar wel dat ze uitgevoerd worden. Deze taken worden dus in overleg 
verdeeld. Dit zorgt ervoor dat de talenten binnen het team goed worden gebruikt en 
dat iedereen zich goed voelt bij zijn toebedeelde taken.       

 
 

 Griet  Cecile Lies Jolien Myriam Kristina Maarten 

Zoco 
schoolniveau 

6       

zoco 
klasniveau  

10       

Zoco kindniv :  4       

Zoco kindniv: 
socio-
emotionele 
zorg 

                                      
=1,5 

      

Zoco kindniv: 
kangoeroe of 
haas 

                       
=1,5 

 1     

                           

BBZ en VZ als 
teamleerkracht 

 16 10 (2de lj) 
2,5 (5de 
lj) 

14lt (2de 
lj) 

12lt (3de lj) 12 lt (4de lj 
) 

14 lt in 5de 
en 6de lj 

sprint   2     

brug  4      

        

Zorgoverleg/ 
administratie/ 
Vervanging/ 
Pre-mdo 
(plage) 

                   3 1    2 

Plage 3              3 3 2 2 2 2 

Totaal van lt 20 lt  + 
3 lt 
 
+4 lt 

20 lt + 
3 lt 

15,5 lt  
+ 3lt 
 
+6,5 lt  

12 lt + 
2lt 

12 lt + 2lt 12 lt + 
2lt 

14lt +2lt  
 
 
+ 10 lt 
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2 Een zorgzaam team     

 

Een greep uit competenties die nodig zijn om zorgend om te gaan met kinderen, 
ouders en collega’s : 

▪ Didactische kennis, inzicht in de denkstappen, problemen opmerken, 
materialenkennis, … en toekomstgericht denken binnen het leerproces van 
elk kind.  

▪ Voor leerproblemen/leerstoornissen een haalbaar voorstel opstellen in 
samenspraak met ouders,  met het oog op leerwinst en bevorderen van het 
welbevinden. 

▪ In de voorstellen van aanpak steeds de ambitie hebben om de leerling zoveel 
mogelijk te laten aansluiten aan het klasgebeuren 

▪ Problemen respectvol melden aan collega’s, het kind zelf, de ouders en alle 
andere betrokken partijen.   

▪ De durf hebben om verder te denken en te spreken, over de verwachtingen 
van  ouders heen wanneer er sprake is van een individuele leerlijn en/of 
aangepast onderwijs.  

▪ De attitude hebben om in elk kind de sterke kanten te zien en deze talenten 
in te zetten om het kind tot een hoger niveau te tillen. 

▪ Elke ouder zien als de persoon die het dichtste staat bij het kind en daardoor 
vaak kwetsbaar.   

▪ Met elke collega een open communicatie onderhouden waarbij er ruimte is 
om meningen te delen en samen zorg te dragen voor het totale kind.  De 
klasleerkracht steeds blijven zien als grootste kenner van het kind op school! 

 

 

3 Zelfreflectie binnen het team. 

 

Durven nadenken over waar we mee bezig zijn en de manier waarop, is 
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noodzakelijk om te evolueren als school. 

Wekelijks zitten zorgco, directie samen op het zorgoverleg, al dan niet aangevuld 
door een teamleekracht om zorg binnen een bepaald leerjaar te bespreken. 

Het verslag wordt ter plaatse gemaakt en komt wekelijks in googledrive die voor alle 
collega’s toegankelijk is. 

We staan stil bij de noden die we vaststellen bij kinderen die het moeilijk hebben.  
Dit op vlak van kennis, maar ook op emotioneel en sociaal vlak.   

Samen zoeken naar een goede aanpak om leerlingen en klasleerkrachten te 
begeleiden.  Hierbij neemt ieder lid een luisterende houding aan en denkt 
opbouwend mee vanuit zelfverworven en/of vernieuwde kennis.  

In onze aanpak proberen we de zorg zo klasintern mogelijk aan te pakken. 

Kennis van de laatste vernieuwingen binnen het zorgaanbod is een must. Zo nemen 
we oa deel aan navormingen en aan het aanbod vanuit het samenwerkingsverband 
buitengewoon en lager onderwijs.   

We stimuleren elkaar om literatuur door te nemen. 

De directie en zorgco en nemen één keer per maand deel aan de vergaderingen van 
het kernteam. Dit KT vormt een middenkader. Ook hier trachten we steeds 
constructief en enthousiast mee te denken. 

 

4 Uitgangspunten binnen ons zorgend denken. 

*Onze school heeft zich verdiept in HGW en we passen de 7 uitgangspunten toe in 
de zorg, in de gesprekken, in de ondersteuning van leerkrachten, in het rapporteren, 
in de documenten die we opstellen,… 

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen.  
2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving. 
3. De leerkracht doet ertoe. 
4. Positieve kijk 
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. 
6. Doelgericht werken.  

7. Systematische en transparante aanpak 

 *Binnen onze zorg trachten we collega’s te stimuleren tot binnenklasdifferentiatie. 
Differentiatie is de sleutel om de brede basiszorg te versterken, fase 0 van het 
zorgcontinuüm (kader). We werken met het 3 (4)-sporen beleid 

* Bij de start van het M-decreet focussen wij ons nog meer op de 
ontwikkelingskansen van elke leerling. We volgen de fasen van het zorgcontinuüm 
en gaan pas in laatste instantie over tot verwijzingen. Het welbevinden en de 
evolutie van de leerling vormt de leidraad om tot deze beslissingen over te gaan. 
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Ook bij een verslag buitengewoon onderwijs zijn wij bereid om samen met ouders en 
partners te zoeken naar de beste ontwikkelingskansen voor de leerling in kwestie.  

*Prioriteit 1: Via navormingen en lezingen hebben we ingezet op de kennismaking 
met het nieuwe leerplan ZILL. Vanaf dit schooljaar is ZILL ons enige leerplan en 
worden de lessen er volledig naar georganiseerd en uitgewerkt.  

*Prioriteit 2 dit schooljaar zijn de executieve functies. We zoeken maandelijks binnen 
het KT naar acties om de EF in de kijker te zetten. We trachten onze leerlingen 
bewust te maken in deze te oefenen functies en via de metafoor van het schip en de 
kapitein geven we leerkrachten en leerlingen duidelijke woordenschat. Wanneer dit 
op het pre-mdo zo is voorbereid brengen we op het MDO de EF van deze leerling ter 
sprake. 

*De voorbije schooljaren lag de schoolprioriteit bij lezen. In de zorg proberen we in 
onze leeshulp te zorgen voor een motiverende aanpak door het bieden van een 
betekenisvolle context. Ook in de zorggesprekken met ouders gaat onze nadruk 
steeds naar de leesmotivatie. 

 

 

 

5 Algemene invulling van de zorguren                                                                                                                         

         

In google drive/zorg/zorgplannen per leerjaar    staan afspraken rond zorg per 
leerjaar opgelijst.      

Omdat we voor iedereen de lat hoog willen leggen, en sterktes in elk kind 
groeikansen willen geven, zorgen de klasklasleerkrachten via de 
binnenklasdifferentiatie enerzijds en het compacten van de leerstof anderzijds 
opdat er tijd vrij komt voor uitdagende opdrachten voor alle leerlingen die hier 
behoefte aan hebben. Er werden materialen als ‘plustaken’ en ‘Sterk rekenwerk’, 
‘Twist’ aangekocht. Ook binnen de methodes ‘Reken Maar’ en ‘Talent’is veel 
verrijkingsleerstof en projectwerk voorzien. 

Binnen het samenwerkingsverband hebben we ons geïnformeerd over de methode 
‘De draad tussen ouder en kind‘ Van Geert Vignero. Deze methode helpt ons in het 
begeleiden van leerlingen met socio-emotionele problemen.  

Ook de werking van de STOP-klas is ons bekend. Met hen zaten we al enkele keren 
samen ivm enkele leerlingen. Zij stonden ons ook bij in de zoektocht naar aanpak van 
leerlingen met moeilijk gedag. 

Bij pestproblemen passen we de methode ‘No Blame’ toe indien nodig.  
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6 Wie doet wat? 

De teamleerkracht is, na de klasklasleerkracht de persoon die het kind van naderbij 
observeert, onderzoekt, begeleidt. De teamleerkracht is de schakel tussen de 
klasklasleerkracht, het kind, de ouders en de zorgcoördinator en het aanspreekpunt 
over alles wat met zorg binnen een leerjaar te maken heeft. 

De teamleerkracht zorgt dat de volgende zorgtaken gebeuren:  

*calcupal  
*SOL aanvullen met Brede Basiszorg 
*redicodi opvolgen 
*oefenkansen bewaken voor lezen en spelling volgens taalmethode ‘Talent’ 
*Sprint: gebruik observeren en bij problemen tijdig doorgeven aan Lies 
*voortoetsen wiskunde 
*gebruik van zorgmappen van Reken Maar 
*IZP’s opvolgen 
 

De zorgcoördinator bewaakt het globale zorgbeleid van de school.  Ook de zorg die 
de teamleerkrachten nodig hebben.  Zij houdt de directie op de hoogte van 
pedagogische noden, successen en bezorgdheden om samen te zoeken naar  
mogelijke antwoorden.  Zij houdt de communicatie gaande en staat open voor 
nieuwe ideeën. Zij probeert via de klasoverlegmomenten, observaties en 
meedraaien in verschillende klasactiviteiten alle leerlingen zo goed mogelijk te 
kennen.  

 

6.1 BREDE BASISZORG 

Brede basiszorg (BBZ) is de klasinterne zorg waarbij zoveel mogelijk leerlingen op 
hun niveau begeleid worden. De leerkracht motiveert de leerlingen en stimuleert 
hen via een krachtige leeromgeving. Hierbij probeert hij de ganse klaswerking zo 
vorm te geven opdat er zo weinig mogelijk leerlingen een uitzondering zijn (UDL). 
BBZ is ook de bekommernis van de teamleerkracht tijdens klasondersteunende zorg. 
Immers hoe breder de basiszorg, hoe minder leerlingen in de Verhoogde Zorg (VZ) 
terecht komen 
 
De leerkracht neemt zelf initiatief om zijn basiszorg te verbreden. Acties binnen de 
BBZ, die niet voor alle leerlingen gebeuren, worden consequent door de 
klasleerkracht of teamleerkracht in SOL gezet, opdat deze zorg eventueel kan verder 
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gezet worden in de volgende leerjaren. 

6.2 VERHOOGDE ZORG 

Voor de meeste leerlingen volstaat de zorg binnen fase 0. Voor sommige leerlingen 
volstaat deze basiszorg niet en gaan we over naar fase 1 met VZ 
Die komt pas tot stand na overleg met zoco en indien nodig met ouders op een 
MDO. De ouders worden sowieso op de hoogte gebracht. VZ kan zowel klasintern als 
klasextern verlopen. 
 
Zowel de klasleerkracht als de teamleerkracht volgen zorgleerlingen op en in 
samenspraak kan een MDO aangevraagd worden 
Acties die zich binnen de verhoogde zorg situeren en besproken zijn op een MDO 
worden niet gestopt zonder overleg met teamleerkracht en/of zoco. 

SOL-dossier van het kind wordt zo zorgvuldig mogelijk aangevuld met acties binnen 
de verhoogde zorg. De teamleerkracht volgt dit op.   

Een lijst met acties in BBZ en VZ vinden de klasleerkrachten terug in googledrive 

Het verslag van een MDO wordt steeds door de zoco in SOL gezet.  Indien de 
leerkracht een oudergesprek heeft, zonder de zoco, dan plaatst de klasleerkracht zelf 
de info in SOL. 

De MDO’s en zorggesprekken op vraag van de leerkracht worden georganiseerd en 
vastgelegd door de zorgcoördinator. Ouders worden steeds uitgenodigd voor een 
gesprek met een mail of per telefoon.  Voor het gesprek organiseren we een intern 
pre-MDO en bereiden leerkrachten, en zorgco zich goed voor. Wij zijn alert dat we 
alle relevante externe partijen op het MDO uitnodigen. (logo’s,…) 

Meester Hosea, leraar LO, neemt VZ motoriek op via bodymap voor 1ste en 2de 
leerjaar 

 

 

6.3 LeerlingVolgSysteem 

Wij nemen de volgende toetsen af:  

wiskunde LVS VCLB,  

spelling: schooleigen-ontworpen LVS OLVG 

lezen: nieuwe AVI’s 

We nemen twee keer per jaar de lvs-toetsen af voor wiskunde (midden en einde 
schooljaar), één keer voor spelling (midden schooljaar) en twee keer voor lezen met 
de nieuwe AVI’s (midden en einde schooljaar) 
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Voor het eerste leerjaar worden ook bij het begin van het schooljaar de lvs-toetsen 
wiskunde afgenomen en lvs-toetsen spelling pas einde april. 

De teamleerkracht let erop dat  alle resultaten in SOL gezet worden opdat iedereen 
deze info kan opvragen.   

We voorzien na afname van het de lvs-toetsen in januari een klasbespreking over de 
resultaten van wiskunde, spelling en lezen.  Het volledige leerkrachtenteam van elk 
leerjaar zorgt ervoor dat toetsen afgenomen verbeterd en verwerkt geraken. Het 
eventueel verdertesten voor lezen gebeurt door de teamleerkrachten. 

6.4 IDP 

Jaarlijks nemen alle leerlingen van het 6de leerjaar deel aan de Interdiocesane 
Proeven voor Nederlands en Wiskunde en Wero 

Leerlingen met redelijke aanpassingen en anderstalige nieuwkomers nemen deel aan 
deze toetsen maar hun resultaten worden niet bij de resultaten van de school 
gevoegd. Zij doen toch mee om te tonen welke kennis en vaardigheden ze 
beheersen. 

Op de teamvergadering aan het begin van het schooljaar worden de resultaten 
bekeken en besproken. Met deze gegevens evalueren we of onze school erin slaagt 
de leerplandoelen en dus ook eindtermen bij de leerlingen te realiseren. Resultaten 
onder het gemiddelde zijn een aanknopingspunt voor een analyse opdat er acties ter 
verbetering aan kunnen gekoppeld worden. 

6.5 Salto 

In de derde week van september nemen we van de leerlingen van het eerste de 
SALTO-toetsen af. Ook bij deze toetsen worden de resultaten geanalyseerd opdat de 
klasleerkracht eventueel zou kunnen bijsturen in de talige aanpak van de 
klaswerking. 

 

6.6 TERMINOLOGIE: 

Onder de term MDO verstaan we een zorggesprek met een multidisciplinair team. 
Dit betekent dat zowel ouders als externe partners aanwezig zijn (CLB, logo, kine,…) 

Een zorggesprek is een gesprek tussen de ouders, de klasleerkracht en de 
teamleerkracht/zoco 

Een oudergesprek is een gesprek tussen de klasleerkracht en de ouders 
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7 Zorg op maat  

 

7.1 IZP 

Voor een groep zorgleerlingen werd einde vorig schooljaar met de toenmalige, en 
huidige klasleerkracht en zorgcoördinator een zorgplan opgesteld. 

Een IZP wordt opgesteld voor leerlingen waarbij vanaf 1 september  aanpassingen 
noodzakelijk zijn. Deze aanpassingen kunnen gaan over de aanpak van de leerkracht 
of in de werkvormen of in het aanbod van de leerstof en gaan ook verder dan de 
sticordi. In een IHP worden doelen gesteld die vier maal per schooljaar met 
klasleerkracht en zorgco worden geëvalueerd en eventueel bijgetsuurd. De IZP’s zijn 
opgenomen in SOL 

 

 

7.2 REDICODImaatregelen 

 

Redicodimaatregelen worden opgesteld voor kinderen met een attest van een 
leerstoornis als dyslexie, dysorthografie, dyscalculie of bij een sterk vermoeden dat 
een attest zal volgen.  Ook mogelijk voor kinderen met een diagnose AD(H)D, ASS, 
DCD, … Dit steeds in overleg met de ouders en alle mensen die het kind omringen. 
De redicodi worden jaarlijks herbekeken tijdens het klasoverleg in oktober en 
eventueel na overleg aangepast. Ze worden elk jaar opnieuw opgenomen in SOL. Dit 
gebeurt door de zorgco. Op het rapport staat bij de opmerkingen steeds vermeld dat 
de toets is afgelegd volgens de afgesproken redicodi.     

 

7.3 Wiskundetrajecten 

Voor sommige kinderen is het leerstofaanbod voor wiskunde te uitgebreid om 
volledig te verwerven.  Doordat ze steeds boven hun niveau leerstof  aangereikt 
krijgen in een te hoog tempo, missen ze de kans om de basisleerstof vast te zetten.   
Voor deze kinderen schrappen we de ballastleerstof of bakenen oefeningen af zodat 
het laag tempo toch toelaat dat alle types van oefeningen aan bod komen. Dit past 
binnen differentiatie en BBZ. Toetsen worden voor deze leerlingen niet aangepast  
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Voor enkele leerlingen in de derde graad gaan we nog een stapje verder. Ze krijgen 
via de methode ‘Reken Maar‘ curriculumdifferentiatie. Deze aanpak noemen we ‘De 
Vlotjes’. Toetsen worden vervangen door Vlotjestoetsen.  Ook huiswerk is 
aangepast. Het is de ideale voorbereiding op een B-stroom in het secundair 
onderwijs. 

Dit is een druk verlagende maatregel en zorgt voor de leerling voor meer 
welbevinden en succeservaring in de wiskundelessen.  

Deze ouders hebben verklaard dat ze openstaan voor een oriëntering B-stroom.  

Meester Maarten wordt voor deze leerlingen zowel in het 5de als 6de leerjaar het 
aanspreekpunt en begeleidt hen ook tijdens de les. 

Na dit traject maakt de leerling nog minimaal kans op het behalen van een 
getuigschrift na het 6de leerjaar. Doch wanneer de leerproblemen zich enkel op 
wiskundig vlak situeren en er bijvoorbeeld een diagnose van dyscalculie gesteld 
werd, kan een leerling mits goede werkhouding en het doortrekken van de 
maatregelen toch een A-stroom aan. 

Deze zorg kan dus enkel na grondige overweging met de ouders, klasklasleerkracht, 
logo,… 

 

 

 

7.4 Hazen en - kangoeroeklas 

 

Leerlingen die door de differentiatie in de klas nog niet voldoende worden 
uitgedaagd of uitdaging uit de weg gaan, kunnen in aanmerking komen voor deze VZ. 
In deze werking komt het omgaan met falen en perfectionisme ruim aan bod.  

De leeftijden van de onderbouw zitten samen in één groep olv Lies en van de 
bovenbouw olv Griet. Dit wordt eerst besproken met de ouders en klasklasleerkracht 
tijdens een zorggesprek. De lessen die deze kinderen missen in de klas, worden 
echter niet ingehaald. Dit om aanspraak te kunnen doen op hun leervoorsprong.  

 

Geconfronteerd worden met : “Dat weet ik niet”, “Hoe moet ik dat oplossen”, …  zijn 
situaties waarin deze kinderen zelden verkeren.  In het begin zorgt dit vaak voor 
frustraties.  Hiermee leren omgaan is belangrijk voor hun totale ontwikkeling als 
mens.   

We stellen de groeimindset waarin deze leerlingen zich te weinig situeren voorop en 
trachten hen zo zich open te stellen voor leren, werking van het brein, falen, 
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uitdagingen, doorzetten, … 

We staan open voor suggesties en ondersteuning vanuit het expertisecentrum  
Exentra. 

 

 

8 GOK/SES  

Zie bestand in drive/zorg  

                            

9 De klasleerkracht als motor in het geheel     

De klasleerkracht blijft de eerste en belangrijkste zorgverlener voor het kind.  Hij of 
zij wordt aldus door het zorgteam met het nodige respect behandeld.   

De draagkracht/ervaring/temperament/kennis/… van elke klasleerkracht is anders.  
Deze inschatten en er aandacht voor hebben is noodzakelijk om met alle 
klasleerkrachten te kunnen samenwerken.   

Wanneer klasleerkrachten nood hebben aan overleg of materiële steun om een kind 
beter te begeleiden kunnen ze steeds beroep doen op ons.   

 

 

 10 De draagkracht van een kind versus ouders/klasleerkracht/school 

 

Wanneer we als zorgteam, samen met de betrokken klasleerkracht 
redicodimaatregelen opstellen voor een kind dan houden we er steeds rekening mee 
dat het haalbaar en redelijk moet zijn voor de ganse schoolloopbaan die het kind nog 
moet doorlopen.  Om de draagkracht van het kind en de school te bewaken, worden 
de haalbaarheid en de praktische implicatie jaarlijks overlegd met klasklasleerkracht, 
zorg en directie. 

In uitzonderlijke gevallen laten we een leerling een jaar overdoen. Dit doen we enkel 
na grondige analyse van observaties en resultaten. Tijdens dit dubbeljaar voorzien 
we een andere aanpak die naar onze mening meer kansen tot succes biedt. 
Leerlingen van het eerste leerjaar dubbelen enkel als we menen dat de leerling nog 
onvoldoende schoolrijp is en dat dit tot stand kan komen tijdens een dubbeljaar. Ons 
advies ivm dubbelen wordt met ouders en CLB besproken in is dan ook bindend. 

Dat we kinderen die meer ‘schoolse’ mogelijkheden hebben ook zien als kinderen 
met speciale noden, is goed ingeburgerd binnen het lerarenkorps. We zien dan ook 
vele vormen van binnenklasdifferentiatie.   
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11 De ouders als opvoeders van het kind 

 

Als we ons zorgen maken over een kind dan hebben ouders het recht om dit te 
vernemen.  Daarom brengen we ouders ook zo snel mogelijk op de hoogte zodat we 
onze bezorgdheid in kaart kunnen brengen.   

Elke ouder, van welke afkomst ook, of in eender welke samenstelling zal door de 
school behandeld worden als evenwaardig. 

Ouders blijven ouders.  Ouders hebben een opvoedende rol en liefst zo weinig 
mogelijk een onderwijzende rol.  We blijven waakzaam omgaan met de opdrachten 
die we ouders geven naar ondersteuning van het leerproces toe. We denken hierbij 
aan extra leesmomenten, lettertjes en tafels inoefenen,… We leggen bij deze 
begeleiding vooral de focus op motivatie en succeservaringen. In overleg met de 
klasleerkracht kan er dan best geopteerd worden voor aangepaste opdrachten. 

Wanneer de ouders gescheiden zijn, zullen we er steeds voor zorgen dat beide 
ouders op de hoogte worden gebracht van resultaten en bezorgdheden. Indien nodig 
voorzien we twee verschillende gespreksmomenten. 

 

12 Externe hulp en partners  

Als zorgteam openstaan voor hulp van buitenaf is een must!  Hiermee waakzaam 
omgaan is een nog grotere must!   

Deze zorg situeert zich als Uitbreiding van Zorg in fase 2 

Logopedisten en kinesisten krijgen uitzonderlijk de kans om kinderen tijdens de 
schooluren therapie te geven. Dit kan enkel nadat noodzaak besproken is en een 
REVAdossier werd opgemaakt. Meestal zullen de kinderen over de middag logo 
krijgen.   

Het criterium om therapie tijdens de lessen te geven, is minstens een diagnose, 
problematische afkeer tegen therapie tijdens de middagspeeltijd, of voor een vak 
geen aansluiting hebben met de klas.  

We betrekken het CLB in onze MDO’s als er een hulpvraag geformuleerd werd en 
brengen hen voor het MDO op de hoogte. 
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Het buitengewoon onderwijs type 1 Sint-Rafaël (Beveren) staat in nauw contact met 
onze school, mede door het SWV dat hier toe bijdraagt. 

Onze school wordt ondersteund door het ondersteuningsteam De Accolade voor de 
types basisaanbod, type 3 en 9.  Veerle Van Driessche is de afgevaardigde vanuit de 
Accolade die de ondersteuning van kind, leerkracht en school op zich zal nemen. Zij 
gaat aan de slag in de klassen van die leerlingen die aangemeld werden en waarvoor 
er een ondersteuningsvraag geformuleerd wordt. 

Voor de kleine types verloopt de samenwerking met St.-Lievenspoort Gent, KOCA en 
Ganspoel 

 

13 Besluit  

Als leerkrachten kunnen we de leermoeilijkheden niet wegnemen. We kunnen er wel 
voor zorgen dat het kind vooruitgang boekt ten opzichte van zichzelf en zo graag en 
gelukkig naar school blijft gaan.   

 

Opgesteld door directie 

en zorgcoördinator Griet Van Den Plas 

 

 

 


