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Kwaliteitsvol onderwijs in de klas voor alle leerlingen
De brede basiszorg is de eerste fase binnen het zorgcontinuüm. De klasleraar is de spilfiguur binnen de
zorg. We denken binnen deze fase aan: een krachtige leeromgeving, uitdagende leersituaties, doeactiviteiten, hoge betrokkenheid van leerlingen, een positief en veilig leerklimaat, betekenisvol leren,
rijke ondersteuning, interactie en differentiatie. Stimuleren, differentiëren en remediëren zijn in deze
fase sleutelbegrippen samen met preventief en proactief werken.
Ouders worden bij formele en informele contacten intensief betrokken.
Wanneer de zorgbrede aanpak in de klas niet volstaat, moeten we onze zorg nog uitbreiden. Een
zorgbrede aanpak is dan geen éénpersoonszaak, maar een zaak van verschillende teamleden. Vanuit
het kindvolgsysteem proberen we preventief en remediërend elk kind te brengen tot maximale
ontplooiing. We bespreken in een zorgoverleg de afstemming op de behoeften van de leerling
waarvoor de brede basiszorg onvoldoende is. Observeren, analyseren en formuleren van
onderwijsbehoeften staan centraal, alsook de ondersteuning van de klasleraar door het zorgteam. Het
CLB kan geconsulteerd worden om mee na te denken. De PBD kan schoolondersteunend werken
indien nodig, zij kunnen ons helpen in het formuleren van de onderwijsbehoeften. Redelijke
aanpassingen kunnen een uitbreiding zijn van de zorgbrede aanpak. Differentiëren, remediëren,
compenseren en dispenseren gebeuren binnen het gemeenschappelijk curriculum zowel voor
leerlingen met als zonder een diagnose. Overleg met leerlingen, leraren, ouders en
ervaringsdeskundigen is hierbij van groot belang.

Fase 2 – uitbreiding van zorg
Voor sommige kinderen zullen voorgaande zorgmaatregelen niet volstaan. Die kinderen hebben
behoefte aan een (nog) meer gerichte, individuele aanpak. Tijdens het multidisciplinair overleg (MDO)
wordt besproken welke maatregelen de school nam (tijdens de fasen 0 en 1) en in welke mate ze
(on)voldoende tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De schoolinterne
expertise is ontoereikend. Samen met het CLB wordt beslist of een individuele leerlingbegeleiding met
handelingsgericht diagnostisch traject (HGD-traject) aangewezen is. In deze fase bespreken we de
verdere aanpassingen/aangepaste trajecten en de initiatieven van externen op school en/of buiten de
school. Voor kinderen met een gemotiveerd verslag kan ondersteuning door een
ondersteuningsnetwerk worden aangevraagd in samenspraak met ouders en CLB.
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Fase 3 – Verslag, geen verslag, IAC (Individueel aangepast curriculum)
Voor een leerling die de verschillende fasen van het zorgcontinuüm (0-1-2) doorlopen heeft, kan men
tot de vaststelling komen dat – al dan niet wegens gewijzigde noden - redelijke aanpassingen niet
meer volstaan om de leerling verder mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum. De school
kan aan het CLB vragen om een verslag op te maken. Met dat verslag kunnen de ouders beslissen om
hun kind onmiddellijk in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, ze kunnen voor een andere
school voor gewoon onderwijs kiezen of ze beslissen dat hun kind op onze school blijft met een
individueel aangepast curriculum. We wegen dan af of de aanpassingen daarvoor (dis)proportioneel
zijn en we beslissen of we dit individueel aangepast curriculum toestaan. De school wordt dan zelf een
school op maat. Met een individueel aangepast curriculum is er niet altijd het perspectief dat de
leerplandoelen nog in voldoende mate bereikt zullen worden.
Er is dus ook niet altijd perspectief op het behalen van het getuigschrift. De leerling ontvangt in dat
geval een attest van verworven bekwaamheden.
Indien de aanpassingen voor een IAC disproportioneel zijn, wordt de inschrijving ontbonden.
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Fase 0 – brede basiszorg
Algemeen
We zetten op onze school sterk in op welbevinden en betrokkenheid. Zo proberen we ervoor
te zorgen dat de competenties van elk kind de kans krijgen om te ontwikkelen in een veilig
klimaat.
Fundamenteel leren kan alleen tot stand komen in optimale omstandigheden. Het kind moet
zich goed, gewaardeerd en veilig voelen op school.
We stemmen ons onderwijsaanbod zo goed als mogelijk af op de individuele noden van elk
kind.
De totale ontwikkeling van elk kind is belangrijk. Elk kind heeft zijn eigen talenten,
interesses en mogelijkheden. Deze moeten we dan ook maximaal aan bod laten komen
zodat het kind zich helemaal kan ontplooien. Domeinen waarbinnen het kind niet zo sterk is
moeten extra gestimuleerd worden. Kinderen moeten ook voldoende uitgedaagd worden
om nieuwe domeinen en inhouden te ontdekken en te leren beheersen.
We willen binnen deze krachtige leeromgeving alle kinderen de kans geven om actief deel
te nemen aan het schoolgebeuren maar ook breder: binnen onze maatschappij.
De kinderen worden actief betrokken zodat verworven competenties verstevigd en
uitgebreid worden.
Binnen ‘Zin in leren! Zin in leven! (leerplan Katholiek Onderwijs) wordt er gewerkt aan
kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes uit alle ontwikkelvelden.
We kozen ervoor om dit zorgbeleidsplan ook met concrete voorbeelden uit te werken,
exemplarisch te duiden. Om praktische redenen splitsen we dit op in enerzijds de sociaalemotionele aanpak en anderzijds de cognitieve aanpak. Maar het is duidelijk dat deze twee
constant met elkaar in wisselwerking staan.
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Sociaal- emotionele ontwikkeling
In onze school wordt er sterk ingezet op: positieve bevestiging, samenhorigheid,
verantwoordelijkheid, leren van elkaar.
We ondernemen verschillende acties om deze elementen te versterken:
•

Leraren worden gestimuleerd om de kinderen positief te bevestigen tijdens het leer- en
ontwikkelingsproces.
Leerlingen leren ook om elkaar positief te bevestigen.
Ook binnen het team (leraren, directie, onderhoudspersoneel) wordt er ingezet op het
geven van positieve en constructieve feedback.
-

We besteden tijdens forum- en kringmomenten aandacht aan de individuele talenten
van de kinderen. Kinderen maken zo ook kennis met elkaars talenten.
Kinderen en leraren worden gestimuleerd om elkaars talenten te erkennen en te
waarderen.

-

In het opvolgen van de kinderen brengen we de sterktes en talenten van de kinderen
in beeld. (zie ook Zorgkompas: overgangsgesprekken, screenings welbevinden,
betrokkenheid en competenties)

-

In de maandelijkse nieuwsbrief vermelden we ook elke keer enkele ‘pluimen’ voor
kinderen, ouders, klassen, medewerkers…

-

Tijdens de projectwerking worden de leerlingen regelmatig gestimuleerd om elkaars
werk kritisch maar tegelijk ook constructief te beoordelen.

We zetten ook in op samenhorigheid binnen onze werking.
Op het forum wisselen we creaties en ervaringen uit met elkaar en zetten we het
schoolgebeuren in de kijker. Ze leren er het werk van anderen te waarderen en worden er
ook bevestigd in hun kunnen. Het is een moment van samenhorigheid waar iedereen deugd
aan beleeft. Ook binnen de leefgroepen zijn er gezamenlijke momenten.
•

-

•

Elke maandagmorgen start heel de school (alle leerlingen en alle leraren) de week en
elke vrijdagnamiddag wordt ze samen afgesloten. De invulling is zeer uiteenlopend:
de axen worden uitgewerkt, er zijn tijdsgebonden activiteiten (advent, Broederlijk
Delen, carnaval, …), er is aandacht voor verjaardagen, geboortes, stiltemomenten
(vb. bij een overlijden) …, kinderen laten hun werk/talent zien, …

De kinderen worden aangespoord om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid op te
nemen. Ze worden ook aangemoedigd om zorgzaam met elkaar om te gaan.
Zo wordt opnieuw het veiligheidsgevoel bevorderd.
-

In elke klas wordt er een burgemeester verkozen om te zetelen in de
burgemeesterraad. Deze leerling zal met de klas enkele onderwerpen bespreken op
een klassenraad. De ideeën worden op de burgemeesterraad verder besproken. Zij
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krijgen ook in enkele zaken medezeggenschap (zoals invulling schoolprojecten,
afspraken in de school, …).

•

•

-

De rijen werden afgeschaft: de kinderen gaan alleen naar boven en meestal verloopt
dit vrij rustig. Kinderen die deze verantwoordelijkheid niet aankunnen worden door
een ander kind begeleid. Leraren houden toezicht en sturen bij waar nodig.

-

Grote kinderen (4e,5e en 6e leerjaar) zorgen voor de kleuters bij een schooluitstap.

Verschillende werkvormen zetten aan tot het leren van elkaar.
-

De projectwerking loopt altijd binnen de leefgroep. Bij de activiteiten is er veel
wisselwerking tussen de oudere en jongere kinderen. Er wordt veel van elkaar geleerd
en de hulp aan elkaar wordt een evidentie.

-

Kleuters worden verdeeld in leefgroepen rekening houdend met leeftijd, thuistaal,
specifieke noden.

-

Clim
In leefgroep a wordt er binnen het contract volgens de clim-principes gewerkt (de
bever en de leeuw leren er hun verantwoordelijkheid op te nemen).
In leefgroep b worden 2 clim-projecten uitgewerkt per schooljaar (van januari tot
juni). De kinderen maken er kennis met de verschillende rollen (organisator,
materiaalmeester, planner, bemiddelaar en verslaggever). Ook binnen project wordt
er regelmatig volgens de clim-principes gewerkt.
In leefgroep c worden verschillende projecten volgens de clim-principes uitgewerkt.
In leefgroep b en c worden de rollen binnen clim bij de leerlingen geobserveerd. Deze
worden ook besproken met de leerlingen. Bij rollen die een individueel kind niet op
het lijf geschreven staan zal er extra aandacht gegeven worden.

Aandacht voor omgaan met conflicten en pestgedrag.

Met de werkgroep ‘Alles oké?!’ werkten we een pestbeleid uit en ondernemen we
regelmatig acties op school-, leraren- en kindniveau. Dit alles is terug te vinden in ons
Pestbeleidsplan. Er is ook aandacht voor cyberpesten (lessen binnen leefgroep C,
oudergroep, brieven voor ouders, nieuwsbrief)
We schakelden externen in om preventief (Arktos, Jaklien Laporte, de Schoolbrug) of indien
nodig herstelgericht (de Schoolbrug) te werk te gaan.
Leraren volgden nascholingen rond moeilijk ‘begrijpbaar’ gedrag en preventie.
We werken samen met andere werkgroepen en met de burgemeesterraad.
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Cognitieve en motorische ontwikkeling
We vertrekken vanuit de 7 uitgangspunten van het handelingsgericht werken:
De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal – afstemming en wisselwerking – de
leraar doet ertoe – positieve aspecten zijn van groot belang – we werken constructief samen
– ons handelen is doelgericht – de werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
•

De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal:

- De beginsituatie wordt in kaart gebracht:
à We kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Die wordt opgevolgd in ons
leerlingvolgsysteem (zorgkompas): screenings, overgangsgesprekken, evaluaties,
observaties.
Deze gegevens worden actueel gehouden en aangevuld bij elk zorgoverleg, oudergesprek,
kindgesprek, MDO, rapport.
o Op het einde van het schooljaar heeft elke leraar een overgangsgesprek. De
leraar geeft een veelzijdig beeld van elke leerling door aan de volgende
leraar. Hierbij is ook de zorgleraar aanwezig. Dankzij deze informatie (+KVS)
start de leraar met een duidelijke beginsituatie. Deze wordt doorheen het
jaar verder aangevuld met methode gebonden of eigen toetsen, observaties
en eigen ervaringen. Zo kan de leraar steeds op een geüpdatete
beginsituatie verder bouwen.
o De kinderen vullen bij elk rapport een zelfevaluatie in (zie rapport “Hoe voel
ik mij op school?”) De klasleraar bespreekt deze met de kinderen. De
evaluatie wordt toegevoegd aan het rapport.
•

Afstemming en wisselwerking

Het zorgteam komt minimum 1x per maand samen om uit te wisselen, vragen te stellen,
ontwikkelingen binnen de zorg te bespreken en op te volgen.
De zorgleraren overleggen wekelijks met hun klasleraren.
Er is tweewekelijks een overleg met de ankerpersoon van het CLB.
Minimum 3 keer per jaar is wordt er een MDO gepland.
Er is regelmatig overleg met externen (logo, kinesitherapie, revalidatie, thuisbegeleiding, …)
en met de ondersteuningsteams.
Bij al deze overleggen zijn de zorgleraren en ook zoveel mogelijk de klasleraren betrokken.
Tijdens de pedagogische studiedagen en teamvergaderingen worden pedagogische
vaardigheden en zorgitems uitgewisseld.
Ouders en kinderen worden zo snel mogelijk betrokken (zie item ‘communicatie met
ouders’).
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•

De leraar doet ertoe

De klasleraar is de spil waarrond alles draait binnen deze fase van het zorgcontinuüm.
Daarbij wordt zij/hij ondersteund door directie, zorgcoördinator, zorgleraar.
Indien nodig kunnen we ook beroep doen op de pedagogische begeleidingsdienst.
Leraren worden aangemoedigd om bijscholingen te volgen (aangepast aan de actuele
(onderwijs)behoeften).
Binnen het team kunnen leraren bij elkaar ondersteuning vinden, feedback geven, raad
vragen, tips uitwisselen.
•

Positieve aspecten zijn van groot belang

Zie ook ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’.
Binnen het leerproces worden kinderen op een positieve manier gestimuleerd.
Elke stap die het kind bereikt wordt gezien als een evolutie.
We streven ook naar het inzetten op de talenten van kinderen.
•

We werken constructief samen

à Actief leren gaat uit van de actieve betrokkenheid van de leerlingen bij het leerproces,
het verwerken van informatie en de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Wanneer
voorkennis gebruikt en geïntegreerd is in de nieuwe leerstof en inzichten spreken we van
constructief leren. De leerlingen leren van elkaar. Samenwerking met en ondersteuning
van anderen zullen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leerproces.
- De taken zijn functioneel (iets maken, doen, handelen om iets te weten, info
doorgeven, …).
- De activiteiten zijn een middel tot het realiseren van het doel.
- We laten de leerlingen zelf verwoorden wat ze te weten zijn gekomen, wat ze geleerd
hebben, wat ze anders zouden aanpakken, …
à Verschil in ontwikkelingsniveau, verschil in interesse, verschil in werktempo, verschil
in emotionele beleving, verschil in zelfstandigheid en zelfsturing, … = differentiatie!
o Elke klasleraar is de hele dag door bezig met differentiëren. De waarde van
de heterogeniteit van een klasgroep is ontzettend groot. Binnen de
klasmomenten differentieer je al door aan een bepaalde leerling andere
vragen te stellen, een hulplijst met woorden te geven, … Een heleboel
aanpassingen komen spontaan. De leraar zal de hulp afstemmen op het
individu, een subgroep of de hele klas. De leraar ziet de noden van de
kinderen en speelt erop in.
o Binnen de vakken wiskunde en spelling wordt er sterk gedifferentieerd. Er
wordt soms gewerkt met al dan niet heterogene groepen binnen de klas. De
kinderen worden getraind in en aangemoedigd tot zelfstandig werken. Via
een fichesysteem weten de kinderen welke opdrachten ze moeten maken.
Hierdoor is er ruimte om aan de verschillende groepen les te geven. De
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leraar geeft instructies aan de verschillende groepen naargelang hun noden.
Er is interactie mogelijk tussen de verschillende niveaus.
o Wekelijks hebben de leerlingen een aantal lestijden contractwerk waarbij de
geziene leerstof verder wordt ingeoefend. Hierbij wordt gedifferentieerd
volgens tempo. De kinderen krijgen af en toe aangepaste oefenstof. Tijdens
de contractmomenten kan de leraar ook tijd maken voor remediëring.
o De gebruikte methodes voor rekenen (Wiskanjers) en taal (Taalkanjers)
bieden ruime mogelijkheden om te differentiëren. Zo zijn er voor rekenen
extra verwerkingsbladen (remediërend en uitbreidend) en is er een
remediëring na elke bloktoets. Er is een zorgkaft voor wiskunde. Bij taal is er
een zorgkaft en er zijn ook differentiatiemogelijkheden binnen de
verschillende onderdelen.
o Indien er gewerkt wordt in heterogene groepjes is het de kunst van de
klasleraar om te zoeken naar zinvolle aangepaste taken waarbinnen
kinderen opnieuw kunnen leren van elkaar en elkaars bijdrage leren
waarderen.
o Er is ook aandacht voor differentiëren naar boven toe: Plustaken, Sterk
Rekenwerk, Wiskanjers Twist, Taalkanjers Twist, spelling 2 woordpakketten
in 1, Dolfijnenklas voor hoger begaafde kinderen.
o Er wordt gewerkt met Krullenbol bij de kleuters.
o INPP bij de kleuters à neuromotorisch ontwikkelingsprogramma voor de 4en 5 jarigen
• Dit is een intensief traject om reflexen te integreren,
basisvaardigheden in te oefenen, wordt gegeven door zorgleraren
dient om blokkades, schoolrijpheid of leerproblemen aan te pakken.
• De kleuters worden meermaals per jaar gescreend door de zorgleraren
aan de hand van de 4 motorische vaardigheden (springen kracht,
springen coördinatie, evenwicht, balvaardigheid)
• Remediërende oefeningen voor in de klas kunnen via het digitaal KVS
geraadpleegd worden door het kleuterteam.
• Bewegingshoeken en bewegingsverhalen in de klas. De zorgleraren
introduceren activiteiten in de klas en begeleiden die. Kinderen kunnen
daarna gedurende enkele weken zelfstandig aan de slag. Materialen
worden ter beschikking gesteld door de zorgleraren.
o De eerste graad van de lagere school integreert eveneens activiteiten
verstrekt door de zorgleraar in hun contractwerk (bewegingshoek).
o Beweging van de week (kleuters)
• Wekelijks introduceren we een beweging gekoppeld aan leeftijd en
schooltaal. De beweging wordt in de klas dagelijks ingeoefend en
opgevolgd via een dagkalender. Ouders worden uitgenodigd om ook
thuis te oefenen.
o Extern aanbod
We opteren om dikwijls bewegend aan de slag te gaan: Kleutermenu,
Little Gym en buurtsport bieden uitdagende activiteiten waaraan we
met plezier deelnemen.
o Motorische zorg
Zorgbeleid Leefschool Toverbol 2020-2021
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Preventief en remediërend aan de slag in de klas en tijdens de
zorgmomenten (fase 1), gebaseerd op de resultaten van de INPP, het
ontwikkelingslab en de bevindingen van de klasleraren.
•

Ons handelen is doelgericht

Globaal gezien richten we ons op de eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap. Via onze
leerplandoelen ‘Zin in leren! Zin in leven!’ worden de ZILL-doelen als basis genomen. We
streven er optimaal naar om voor een zo groot mogelijk aantal kinderen deze doelen te
bereiken.
De focus van waaruit de leraren vertrekken is doordacht en afgestemd op deze doelen.
Voor taal, rekenen, Frans werken we met methodes. Toch blijven we alert: we stellen
haalbare doelen en evalueren deze op een brede manier (methodegebonden toetsen, eigen
toetsen, groepswerken, mondelinge evaluaties, projecten). Kinderen die sterker zijn worden
aangemoedigd verder te verdiepen en leerstof uit te breiden.
Het 6e leerjaar neemt deel aan de paralleltoetsen van de Vlaamse overheid. Deze worden
geëvalueerd met als doel onze werking zo goed mogelijk te verfijnen en kwalitatief te
verbeteren.
•

De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

De focus wordt vooraf bepaald en relevante ervaringskansen worden ingeschat.
Van hieruit worden de verschillende onderwijsarrangementen uitgewerkt.
(zie ook Vademecum Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs ‘krachtige leeromgeving’ punt 2.3)
Ook binnen de werking met Zorgkompas en voor de verschillende overleggen wordt er
systematisch, in stappen en transparant gewerkt.

Schoolloopbaan
Overgang oudste kleuter – 1e leerjaar
Tijdens de kangoeroedagen willen we de oudste kleuters kennis laten maken met de leraren
uit de co-teachingklas, het klaslokaal, de klasgewoonten, … Hiermee houden we de
betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen hoog.
Tijdens het schooljaar komen op kangoeroemomenten de oudste kleuters op bezoek in het
1e leerjaar. De kinderen van het 1e keren op dit moment eens terug naar de kleuterschool.
De leraren van het 1e leerjaar geven invulling aan de kangoeroedagen. Er wordt een
kennismakingsmoment georganiseerd met de kinderen van het 1e, een contractmoment en
een eerste lees-, rekenles.
De leerlingen van het eerste leerjaar spelen soms samen met de kleuters tijdens de middag.
De overgang naar het eerste leerjaar hangt af van 2 factoren:
- De toelatingsvoorwaarden voor het gewoon basisonderwijs. (aanwezigheid van 290
halve dagen in de 3e kleuterklas)
- De beslissing van de klassenraad op het einde van de kleuterschool.
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Overgang volgende klasgroep
Uiteraard is het de klasleraar die het beste zicht heeft op de vorderingen van een kind en die
dan ook beslist, in samenspraak met het zorgteam en de directie of een kind overgaat naar
de volgende klasgroep. Er wordt ook steeds advies gevraagd aan het CLB. Hierbij wordt
rekening gehouden met de uiteenlopende facetten die de maturiteit van het kind bepalen:
de resultaten van klastoetsen, leerbaarheid, leeftijd, observaties van de klasleraar, de socioemotionele ontwikkeling, LVS-resultaten, de thuissituatie, eventueel diagnostisch traject en
observaties door het CLB, …
Ook bij kinderen die eventueel in aanmerking komen om versneld over te stappen wordt de
beslissing goed overwogen rekening houdend met alle facetten van de ontwikkeling.
Het kan dat een kind rijp is om over te gaan naar een hogere klasgroep op basis van zijn
socio-emotionele intelligentie maar dat het op cognitief vlak voor bepaalde deelaspecten
van taal of wiskunde, niet voldoet. Door de zeer doorgedreven differentiatie in de volgende
klasgroep, is het mogelijk om deze kinderen op hun niveau en tempo te laten vorderen.
“Samen tot aan de meet” blijft een belangrijke doelstelling.
Deze informatie wordt nauwkeurig genoteerd in het kindvolgsysteem en wordt tijdens
overgangsgesprekken uitvoerig gecommuniceerd.
Ouders en kind worden meegenomen in het proces.

Overgang naar het secundair onderwijs
Op het einde van de basisschool ontvangen de kinderen een getuigschrift of een attest.
De kinderen die de eindterm gerelateerde leerplandoelen in voldoende mate bereikten,
krijgen een getuigschrift en kunnen hiermee de A-stroom volgen in het secundair onderwijs.
•

In enkele gevallen kan het zijn dat kinderen ernstige leerachterstanden of leerproblemen
hebben. Zij krijgen (in overleg met CLB en ouders) een aangepast traject binnen het
algemeen curriculum (voor bepaalde vakonderdelen vb. Wiskunde, Frans, …). Ouders en
kind worden meegenomen in dit proces.

De kinderen die de eindterm gerelateerde leerplandoelen basisonderwijs niet in voldoende
mate bereikten krijgen een attest van regelmatig schoolbezoek en starten in de B-stroom.
De klassenraad bekijkt voor het nemen van deze beslissing de totale ontwikkeling van het
kind en gaat hierover tijdig in overleg met ouders, CLB, eventuele ondersteuners en
externen.
Voor kinderen met een verslag wordt samen met het CLB bekeken welk advies het best
aansluit bij de noden en onderwijsbehoeften van het kind. In sommige gevallen kan het
verslag aan het einde van de basisschool ontbonden worden.
De laatstejaars van het basisonderwijs worden in de loop van hun laatste schooljaar
voorbereid op de overstap naar het secundair onderwijs. Er wordt in de klas gewerkt met
“Kies raak “.
Ook een gerichte schoolkeuze is belangrijk opdat de kinderen in hun verdere
schoolloopbaan, die studierichtingen zouden vinden die beantwoorden aan hun specifieke
mogelijkheden en aspiraties. Er worden schoolbezoeken georganiseerd aan ASO-, TSO- en
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BSO- scholen (omwille van de leefgroepenwerking vinden deze bezoeken alternerend plaats
om de 2 jaar). We proberen ook zoveel mogelijk informatie van de omliggende secundaire
scholen mee te geven en raden de leerlingen aan naar de opendeurdagen te gaan.
Samen met het CLB (equipe Horizon) organiseren we een infoavond voor de ouders. We
organiseren een ‘Scholenbeurs’ samen met enkele andere scholen van ons schoolbestuur.
De leerlingen en de ouders kunnen op school steeds terecht met hun vragen. In sommige
gevallen gaan de klasleraar, de zorgleraar of het CLB, kinderen mee inschrijven in een
secundaire school.
Alle kinderen krijgen op het einde van de schoolloopbaan een Baso-fiche mee.

Communicatie met ouders
Positieve en regelmatige contacten met de ouders zijn essentieel in een goed zorgbeleid.
Ouders moeten snel op de hoogte zijn van de bezorgdheden rond hun kind.
Zij kunnen vanuit hun eigen ervaringen met hun kind ook een ander licht werpen op het
functioneren van hun kind.
Daarom is een samenwerking in wederzijds vertrouwen zeer belangrijk.
Dit kan enkel door een open, eerlijke en respectvolle communicatie op te bouwen.
Hierbij is de rol van de zorgleraar/ zorgcoördinator ook zeer belangrijk.
Als het contact met de ouders op deze manier verloopt, zullen de acties die eventueel
volgen, nodig zijn ook sneller verlopen en effectiever zijn.
Waar zich een taalprobleem kan voordoen (anderstalige ouders), wordt gezorgd voor de
aanwezigheid van een interculturele bemiddelaar (CLB) of een tolk (Atlas).

Kindvolgsysteem
We gebruiken het digitale programma Zorgkompas om onze kinderen goed te kunnen
opvolgen.

Basisdossier
Voor elk kind is er in het KVS een basisdossier. Hierin zijn administratieve-, psychosociale-,
medische gegevens, ontwikkelingsproblemen en stoornissen opgenomen.
De kindkenmerken, talenten en interesses worden automatisch vanuit het laatste
overgangsgesprek aangevuld.

Overgangsgesprekken
Op het einde van elk schooljaar worden er tussen opeenvolgende klassen
overgangsgesprekken georganiseerd. Deze worden voorbereid in het KVS.
We vinden het belangrijk dat er een transparante doorstroming is naar het volgende
leerjaar. Bij de voorbereiding van het overgangsgesprek vullen we allen de talenten en
interesses aan want we hechten ook veel belang aan het positieve van elk kind.
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Gesprekken ( ouders, intern overleg, kindcontact, overleg met
externen )
De meeste gesprekken worden vooraf grondig voorbereid aan de hand van enkele
handelingsgerichte vragen. Indien nodig wordt er voorbereid door meerdere personen ( vb.
klasleraar, CLB, zorgleraar, zoco, directie, … )
Na elk gesprek wordt er een kort besluit geformuleerd en eventueel een actie vastgelegd.
We vinden het van groot belang dat er een neerslag is van elk gesprek en dat de acties
worden opgevolgd.
* Er zijn eenvoudige acties mogelijk zoals contact opnemen met externen, oudergesprek
plannen, observaties, …
* Het is ook mogelijk om interventies aan te maken zoals: handelingsplan, leerlijn, redelijke
aanpassingen.
De evaluatie hiervan moet ook terug te vinden zijn in ZK in de vorm van een zorgoverleg,
MDO, intern overleg, oudergesprek, …

Rapport
De evaluaties van de kinderen worden 4 keer per jaar meegegeven via het rapport. Dit
rapport is ook terug te vinden in het kindvolgsysteem.
We streven naar een brede evaluatie: methodegbonden en eigen toetsen op punten,
welbevinden via de axen en werkhouding via symbolen, zelfevaluatie, schriftelijke evaluaties
van werkstukken, groepstaken, opdrachten, projecten en leeruitstappen.
Tweemaal per schooljaar zijn er oudercontacten zowel in de kleuter- als in de lagere school.
Ouders kunnen ook tussendoor een gesprek vragen of op gesprek gevraagd worden.

Screenings
Van elke screening is er een duidelijk overzicht per kind van de hele schoolloopbaan op te
vragen.

Welbevinden en betrokkenheid, competenties
Deze screening wordt afgenomen in oktober, februari, april. Er is een leidraad voor alle
leraren om deze observaties zo eenvormig mogelijk uit te voeren.

Screenings specifiek voor de lagere school:
Wij werken vanaf het schooljaar 2020-2021 met een nieuwe taalmethode à Taalkanjers
Spelling. Deze dictees worden in Scoodle ingegeven. In de toekomst zal dit in Scoodle Track
worden opgenomen.

Occasionele screenings: LVS, TAL (1e leerjaar), sociogram
Screenings specifiek voor de kleuterschool: 4 motorische basisvaardigheden
(2x per jaar), TALK, KOBI.
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Samenwerking binnen en buiten de
scholengemeenschap
De zorgleraren, zorgcoördinatoren en directies van onze scholengemeenschap, komen 3
maal per jaar samen op een ‘Zorgdag’.
Hier worden onderwerpen in verband met zorg op school extra belicht en worden
ervaringen en expertise uitgewisseld.
Maandelijks is er vanuit de SG een digitale zorgbrief met mededelingen, tips, links.
Er zijn 2 werkgroepen waaraan de directie deelneemt: ‘Zorg gewoon-buitengewoon’ en
‘Werkgroep Zorg’, beiden van de scholengemeenschap.
De directeur/zoco neemt ook deel aan het netwerk inclusie van Onderwijsnetwerk
Antwerpen (Stad Antwerpen) en aan het scholenoverleg Kiel vanuit Onderwijsnetwerk
Antwerpen.

Samenwerking met externen
We werken preventief door samen te werken met externe instanties en projecten.
- Om de kleinste kleuters van derdelanderouders te ondersteunen in het begin
van hun schoolloopbaan en de ouderbetrokkenheid te verhogen stapten we
mee in het AMIF-project. Dit liep tot december 2018 maar blijft verder leven
binnen de school via de uitwerking van een beter wenbeleid, koffiebabbels,
samenwerking met het Huis van het Kind.
- We zijn ook deelnemende school binnen het project A’REA 2020 dat zich
vooral richt op het voorkomen van schooluitval bij jongeren in de buurt ‘het
Kiel’.
à
samenwerking met Academie Hoboken (beeld en woord)
à
samenwerking met de Boekenkaravaan en bibliotheek
Kielpark(leesbevordering)
à
We nemen deel aan het buurtscholenoverleg Kiel.
à
Netsterk 2020 (netwerk rond welzijn, ondersteuning)
- We werken preventief op vlak van verkeersveiligheid (10 op 10 voor verkeer)
en milieu (MOS).
- We werkten een speelplaatsproject uit in het kader van de Ecoschool.
- We werken samen met initiatieven uit de buurt zoals cc Nova en buurthuis De
Stek.
- We werken samen met de Schoolbrug en met de Romabegeleider vanuit de
Schoolbrug (Zorica Bunjevac)
Deze acties werken preventief in een breder kader: kind – school – buurt – omgeving.
Kinderen worden zo versterkt in welbevinden, zelfredzaamheid, initiatief nemen,
verantwoordelijkheidszin, ontplooien van talenten.
Kinderen, ouders en leraren worden meer betrokken bij de school en bij elkaar.
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Een zorgteam als
ondersteunend
netwerk
PBD

Zorgbeleid Leefschool Toverbol 2020-2021

16

Fase 1 – verhoogde zorg
Algemeen
In deze fase van het zorgcontinuüm voorziet de school extra zorg onder de vorm van:
remediërende, differentiërende, compenserende (of indien noodzakelijk dispenserende)
maatregelen, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen.
De leerlingen krijgen extra maatregelen om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen
volgen.
Belangrijk is dus dat deze maatregelen er op gericht zijn dat de leerlingen blijven aansluiten
bij de klasgroep (leefgroep bij de kleuters).
De brede basiszorg volstaat soms niet (meer) of slechts gedeeltelijk. We kunnen dus
onvoldoende tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van één of meerdere leerlingen.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een leerling sneller, minder snel of anders ontwikkelt
dan verwacht. Dit kan blijken uit onder andere: observaties, gesprekken met leerlingen en
ouders, resultaten van evaluaties en screenings (kindvolgsysteem) of overleg met collega’s.
Die ongerustheid kan gemeld worden aan het zorgteam, zowel door leraren, leerlingen als
ouders.
Het is belangrijk dat we een transparante zorgstructuur hebben en dat het beleid ook
laagdrempelig is. Zo zullen ouders, leerlingen en leraren deze stap gemakkelijker maken.
We moeten ervoor zorgen dat mogelijke specifieke onderwijsbehoeften tijdig worden
opgespoord en gemeld (ook aan de ouders).
Zo kunnen we snel ingrijpen, gepaste interventies afspreken en indien mogelijk ook
verbetering realiseren.
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Onderwijsbehoeften cognitieve- en motorische
ontwikkeling
Net zoals in fase 0 (brede basiszorg), is ook in deze fase de krachtige leeromgeving zeker van
groot belang. De 7 aandachtspunten van het HGW blijven de leidraad!
De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
We richten ons dan ook in de eerste plaats op de sterke kanten van de leerlingen. We
bevestigen zoveel mogelijk wat wel goed gaat.
‘Fouten maken’ wordt gezien als een kans om uit te leren.
De methodes die we in onze school gebruiken om te leren (taal, rekenen, …) worden niet
zomaar zonder nadenken toegepast. We reflecteren over de opdrachten die we aanbieden
aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
We stellen daarbij systematisch de vragen:
- Zijn de opdrachten zinvol voor deze leerling(en)?
- Hoe pas ik de opdrachten aan zodat ze aansluiten bij de specifieke
onderwijsbehoeften van deze bepaalde leerling?
- Welke specifieke (haalbare) doelen wil ik bereiken?
- Hoe kunnen we elk kind zo veel mogelijk leerplandoelen/eindtermen helpen
realiseren?
•

Met andere woorden spreken we hier over redelijke aanpassingen voor bepaalde
leerlingen.

Voorbeelden van onze klaspraktijk
- Zo krijgen leerlingen met leesmoeilijkheden of dyslexie bvb.de mogelijkheid om hun
leestoetsen vooraf voor te bereiden.
- Bij de opdrachten wordt er met nummers gewerkt zodat schrijven beperkt wordt waar
nodig.
- Gebruik van fluo (kan ook door de leraar) om bepaalde onderdelen van een tekst, toets aan
te duiden.
- Leerlingen met een spellingprobleem en/of dysorthografie maken hun dictees op de
computer.
- Visueel dictee laten maken. (zie ook redelijke aanpassingen voor spelling in ZK, opgesteld
door het team))
- Het programma ‘Sprint Plus’ (Adibib Eureka) wordt gebruikt waar nodig (in overleg met
ouders, ondersteuner).
- Pijlenschema’s worden voorzien op rekentoetsen bij leerlingen met een rekenstoornis of
rekenproblemen.
- De leraar maakt tijd voor verlengde instructie waar nodig.
- Gebruik van tafelkaarten, formules, tabellen, materiaal.
- Meer tijd voor toetsen.
- Zakrekenmachine laten gebruiken bij bepaalde oefeningen.
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- Extra aanbod schooltaal aan een kleine groep leerlingen.
- Vergroten van werkbladen en schema’s.
- Gebruik van speciale muis.
- Wiskanjers Twist, Taalkanjers Twist (differentiatie naar boven toe)
- Uitdagende raadsels per week (differentiatie naar boven toe)
- Dolfijnenklas hoger begaafde leerlingen (1x per week) groep 12, 34 en 56
- Kleuters die motorische tekorten vertonen bij de screenings van het de 4 motorische
basisvaardigheden, screenen we gedetailleerder via de testen van de INPP (neuro-motorisch
ontwikkelingsprogramma dat vooral kijkt naar de niet-geïntegreerde reflexen) en het
ontwikkelingslab. De klasleraren raadplegen het aangepaste differentiatieaanbod van het
ontwikkelingslab. De zorgleraren differentiëren in kleine groepjes om hen nog meer onder te
dompelen, met een grote focus daarbij op de schooltaal.
•

Voor sommige kinderen kan het ook nodig zijn om enkele moeilijk haalbare doelen
stapsgewijs aan te pakken.
Dit kan dan weergegeven worden in een beknopt handelingsplan in Zorgkompas.

à Aandachtspunt!
• Redelijke aanpassingen en handelingsplannen worden steeds geëvalueerd op het
zorgoverleg/ het MDO. Ouders worden tijdig geïnformeerd over deze aanpassingen en
plannen via een oudergesprek.

Onderwijsbehoeften sociale- en emotionele
ontwikkeling
De leraar creëert ook een veilig klimaat voor kinderen met onderwijsbehoeften op vlak van
sociaal functioneren, gedrag, emoties, bepaalde lichamelijke beperkingen.
Deze maatregelen gelden vaak ook standaard voor de hele klas (vb. Hoofdtelefoon wanneer
nodig, tennisballen onder de stoelen brengen rust voor alle kinderen).
Voorbeelden uit onze klaspraktijk
- Agressiebandje voor kinderen die hun woede moeilijk kunnen beheersen.
- Mogelijkheden tot time-out (3 – minuten regel, stripverhaal of boek lezen, veilige ruimte in
de klas/ school vb. tentje)
- Tennisballen onder stoelen om geluidsoverlast te beperken (leerlingen met
gehoorproblemen, hypersensitieve kinderen)
- Eten aan eigen tafel, (eigen) stoeltje naast de juf (kleuters)
- Extra mensen meenemen op uitstap om kinderen bij de hand te nemen (letterlijk en
figuurlijk).
- Kind (kleuters) krijgt eigen boekjes om mee te leren omgaan.
- Mogelijkheid om hoofdtelefoon te gebruiken tegen omgevingsgeluid.
- Study buddy
- Vaste plaats in de kring
…
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Zorgoverleg
Om goede brede zorg en verhoogde zorg aan te kunnen bieden is het nodig om het aanbod
goed te overwegen, op elkaar af te stemmen en op te volgen.
Er vindt op regelmatige basis zorgoverleg plaats (leraar, zorgleraar, zoco)
Tijdens dit zorgoverleg worden specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van
bepaalde kinderen besproken.
We bepalen acties en interventies die ook in het KVS worden opgenomen.
Bij de kleuters zijn er spreekuurmomenten ingelast. Leraren hebben de gelegenheid om
samen met de zorgleraar het aanbod, eventuele vragen en de evolutie te bespreken. Dit zijn
vraaggestuurde momenten.
De zorgleraren van de kleuters hebben wekelijks samen ook een moment waarbij ze de zorg
nader bekijken.
We maken hierbij gebruik van de tool ‘M-cirkel’ die dit schooljaar door de zorgcoördinator
verder wordt geïntroduceerd.
De zorgvraag kan komen van:
De leraar
Naar aanleiding van observaties in de klas, toetsen, screenings (KVS) besluit de leraar dat er
een ondersteuningsbehoefte is voor (een) bepaalde leerling(en). De leraar kan met de
zorgvraag terecht bij de zorgcoördinator, zorgleraren en directie. De leraar kan indien
gewenst ook zelf aanwezig zijn op het zorgoverleg.
Bij de zorgvraag worden volgende vragen vooropgesteld:
- Wat zijn de sterke (leer)momenten voor die specifieke leerling. Hoe kunnen die worden
uitgebreid?
- Wat heeft deze leerling nodig om dit doel te kunnen bereiken?
- Wat betekent dit voor mij als leraar?
- Wat/ wie heb ik als leraar nodig om dit doel te kunnen bereiken?
- Wat betekent dit voor de klasgenoten, de ouders, het kind?
De ouders
Ouders kunnen steeds bij directie, leraren en zorgteam terecht als ze met een zorgvraag
zitten.
Zij worden betrokken bij het zoeken naar gepaste acties en interventies.
Dikwijls kunnen zij vanuit hun ervaringen thuis tips en richtlijnen geven voor een gerichte
aanpak op school.
De leerlingen
Ook leerlingen kunnen met een zorgvraag terecht bij het (zorg)team.
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Tweewekelijks overleg met ankerpersoon CLB
Er is tweewekelijks een overleg met de ankerpersoon van het CLB samen met de
zorgcoördinator en eventueel ook zorgleraren en directeur.
Hier wordt vooral de externe ondersteuning bekeken en opgevolgd. We volgen de acties uit
het MDO op. We kunnen hier ook terecht met vragen rond screenings en onderzoeken en
met vragen voor eventuele ondersteuning. Het CLB kan ook advies geven bij bepaalde
zorgvragen.

Overleg met externen
Om een beter zicht te krijgen op wat er gedaan wordt aan externe begeleiding van een
aantal leerlingen, kan hier ook een overleg plaatsvinden. Dit kan telefonisch, per mail of
persoonlijk gebeuren.
Het kan gaan over overleg met de logopedist, buitenschoolse (huistaak)begeleiding, VAGGA,
ARC, gezinsbegeleiding, …
Uiteraard gebeurt dit altijd in samenspraak met de ouders.

Oudergesprekken
Bij het bespreken en aanpakken van specifieke onderwijsbehoeften worden ook de ouders
maximaal betrokken.
Er worden oudergesprekken georganiseerd om samen de aanpak van de specifieke
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte te bespreken.
Ouders kunnen ook vanuit hun ervaringen met het kind thuis een bijdrage leveren.
Oudergesprekken worden vooraf voorbereid in Zorgkompas.
We hechten veel belang aan een open en heldere communicatie met de ouders.
Dit blijft een belangrijk aandachtspunt! Sommige interventies hebben een snel verloop
nodig maar we mogen hierin nooit aan de ouders voorbijgaan en/of stappen in het
zorgcontinuüm overslaan.

Kindgesprekken
In sommige gevallen kan een gesprek met een kind zorgen voor een beter inzicht van de
specifieke hulpvraag.
Wat voelt het kind? Heeft het zelf tips om beter te kunnen functioneren in of buiten de klas?
Heeft het zelf vragen of opmerkingen bij de aanpak?

Kindvolgsysteem
Elk overleg wordt voorbereid door de klasleraar en/of de zorgleraar.
Van dat overleg wordt er een verslag opgemaakt in Zorgkompas.
Besluit, acties en interventies worden geregistreerd.
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Acties
Wie doet wat wanneer? Dit wordt duidelijk vermeld.
Deze acties worden opgevolgd in de agenda van Zorgkompas. Gedane acties worden
afgevinkt zodat het overzichtelijk blijft (= een werkpunt!).
Interventies
Een interventie kan zijn:
- redelijke aanpassingen
- handelingsplan
- leerlijn
Er wordt hierbij telkens een evaluatiedatum (vb. het volgende MDO) vastgelegd. Zo wordt er
regelmatig bekeken of de redelijke aanpassingen effectief zijn.
Eventuele testen en screenings van externen kunnen bijgevoegd worden.
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CLB
ondersteuningsnetwerken
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Fase 2 – Uitbreiding van de zorg
De schoolinterne expertise is ontoereikend om de leerling verder te brengen in zijn
ontwikkeling. Er is dus een uitbreiding van de zorg nodig.
De hulpvraag kan komen van de leraar maar ook van de ouders. Zij hebben ook een
belangrijke rol als ervaringsdeskundige.
Welke aanpak effectief is voor leerlingen met bepaalde onderwijsbehoeften is afhankelijk
van leerling tot leerling.
Deze leerlingen worden besproken op het MDO. Ouders worden hierover eerst
geïnformeerd.
We doen hierbij een beroep op de expertise van het CLB. In samenspraak met de
verschillende actoren wordt er op basis van wat er reeds gebeurde in fase 0 en fase 1,
bekeken welke stappen er verdergezet kunnen worden.
Deze stappen worden vastgelegd in een handelingsplan.
Er kunnen ook, in samenspraak met het CLB, kinderen aangemeld worden voor
ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk (Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus,
Ganspoel, Expant24, …). Samen met de ondersteuners wordt er bekeken welke
ondersteuning de leraar en de leerling nodig hebben om tot een positieve evolutie te
komen. De ondersteuner stelt samen met de leraar van het kind een zorgplan op. Ouders
worden hierbij betrokken en ondertekenen het gemotiveerd verslag.
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Krachtige leeromgeving
Ook in deze fase blijft de krachtige leeromgeving van zeer groot belang.
Bij de uitbreiding van de zorg moeten we deze nog krachtiger, intensiever en gerichter
maken.
Dit wordt dus op het MDO besproken en vastgelegd in een handelingsplan.

Hulpvraag
De hulpvraag kan komen van de leraar die signaleert dat de geboden zorg ontoereikend is.
Ook de ouders (eventueel ook leerling) kunnen een hulpvraag stellen.
Een duidelijk geformuleerde hulpvraag wordt tijdens het MDO verder geanalyseerd.
Het is niet altijd noodzakelijk om te weten wat (welke stoornis) de leerling heeft maar wel
wat hij nodig heeft.

Overleg over (en met) leerlingen
Er wordt met ouders en leerlingen en eventuele externe hulpverleners overlegd over
specifieke maatregelen zoals compenseren en dispenseren.
Indien nodig wordt er voorgesteld om een handelingsgericht diagnostisch traject op te laten
starten door het CLB of een externe instantie (specialisten, centrum voor
communicatiestoornissen, UKJA, …).
Als er toestemming is van de ouders worden de resultaten met alle betrokken partijen
besproken, zo niet is er enkel een bespreking tussen ouders en CLB. Het CLB blijft de school
wel ondersteunen om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.
In sommige gevallen wordt er ook besproken met de leerling zelf (bv. bij oudere leerlingen).

Het MDO
Op onze school vindt er 1 keer per trimester een MDO plaats. Ouders worden altijd vooraf
op de hoogte gebracht als hun kind wordt besproken.
De (zorg)leraren, zoco, directie en het CLB overleggen samen over de gestelde hulpvragen.
Het MDO wordt vooraf door leraar en zorgteam voorbereid. De voorbereiding gebeurt in het
kindvolgsysteem aan de hand van een aantal (handelings)gerichte vragen.
Ook de M-cirkel kan een hulpmiddel zijn.
Voorbereiding van het MDO
Onder voorbereiding verstaan we:
- Wat is de hulpvraag?
- De reeds ondernomen acties worden in kaart gebracht.
- Voorstellen voor een verdere aanpak worden overwogen.
- Wat zijn de vorderingen, wat loopt goed?
- oudergesprek om te duiden waarom het kind op het MDO wordt besproken
Al deze gegevens zijn ook terug te vinden in het kindvolgsysteem.
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Verloop van het MDO
- Situatie schetsen van de leerling.
- Verduidelijken van de hulpvraag.
- Overlopen van de reeds gedane acties.
- Wat zijn de noden en de verwachtingen van de leraar, de ouders, het kind?
- Suggesties formuleren voor een handelingsgerichte aanpak.
- Het nemen van concrete besluiten: opstarten diagnostisch traject, verderzetten
diagnostisch traject, handelingsplan opstellen of bijsturen, contact opnemen met externen,
ouders, aanmelden bij een ON?
- Afspraken en/of nieuwe acties worden duidelijk ingegeven in het kindvolgsysteem.
- Opvolgingsdatum, evaluatiedatum worden vastgelegd in het KVS.
Concrete beslissingen worden met de ouders (en eventueel ook met het kind en/of andere
betrokken teamleden) besproken.

Samenwerking met externen
Naast de samenwerking met het CLB, is er ook regelmatig contact/ overleg met andere
externen: ondersteuners vanuit de ondersteuningsteams, logopedist, kinesist,
revalidatiecentrum ARC, VAGGA Andante, …
Wij adviseren de ouders in samenspraak met het CLB om naschoolse externe hulp in te
roepen als die tegemoetkomt aan de specifieke onderwijsbehoefte.
We bespreken dit steeds samen met de ouders, zij beslissen of ze daarop ingaan.
Ouders kunnen ook op eigen initiatief voor externe ondersteuning kiezen.
Het is dus zeer belangrijk om daar goed met de ouders over te communiceren.
Alle initiatieven worden steeds vermeld in het kindvolgsysteem.

Communicatie met de ouders
Het is vanzelfsprekend dat in deze fase van het zorgcontinuüm een goede communicatie
met de ouders van zeer groot belang is.
We plannen tijdig oudergesprekken om de specifieke onderwijsbehoeften van hun kind
onder de loep te nemen.
Oudergesprekken in deze fase worden voorbereid door de leraar en/of zorgleraar in
samenspraak met de zorgcoördinator, directie en het CLB.
De ouders zijn op de hoogte van eerder genomen maatregelen (redelijke aanpassingen,
aangepaste leerlijnen) die genomen werden in fase 0 en fase 1.

Het handelingsplan
De acties en besluiten vanuit het MDO, resulteren voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften in een handelingsplan. Dit natuurlijk naast de redelijke aanpassingen
die al ondernomen werden in de vorige fasen.
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We gebruiken het handelingsplan om de planmatige aanpak voor deze leerlingen efficiënt te
organiseren.
Dit houdt ook in dat we regelmatig met ouders, leerling, externen in gesprek gaan.
Het handelingsplan bevat volgende informatie:
- Wat wordt er ondernomen voor deze leerling?
- Door wie wordt dit gedaan (klasleraar, zorgleraar, ondersteuner, …)?
- Welke doelen wil men bereiken?
- Wat is de strategie/de maatregel/het hulpmiddel?
Dit handelingsplan vindt men terug in het zorgdossier in het kindvolgsysteem.
De ondersteuningsplannen van de ondersteuners kunnen ook in Zorgkompas worden
opgenomen en aangevuld en/of in het eigen systeem van het ondersteuningsteam (vb.
Diplon) worden geraadpleegd.

Het kindvolgsysteem
Het kindvolgsysteem is ook in deze fase een zeer belangrijk instrument.
We hebben een overzicht van elk kind: MDO’s, oudergesprekken, kindgesprekken,
zorgoverleggen, overleg met externen, redelijke aanpassingen, handelingsplannen, overleg
met onderseuner(s), eventueel diagnostisch onderzoek, screenings, rapporten.
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Een school op maat
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Fase 3 – Overstap naar een school op maat
De school doet heel wat inspanningen om de nodige zorg voor een leerling te realiseren: er
werden redelijke aanpassingen gedaan, een leerlijn opgesteld en/ of een handelingsplan
ingevoerd, of in de kleuterschool redelijke aanpassingen toegevoegd, uitgeprobeerd,
geëvalueerd en aangepast.
De maatregelen in fase 0, 1 en 2 van het handelingsplan zijn helemaal doorlopen.
Toch hebben deze aanpassingen niet geleid tot het gewenste resultaat: de ontwikkeling
stagneert, het kind voelt zich nog steeds niet goed op school, het kind maakt geen
vorderingen meer of gaat zelfs achteruit.
In dit geval overwegen we een advies voor een overstap naar een school op maat: dit kan
een school van het gewoon of het buitengewoon onderwijs zijn: een school die beter kan
inspelen op de behoeften van dit kind.
Een andere mogelijkheid is het starten van een IAC op de school zelf.
Deze beslissing wordt niet lichtzinnig genomen. We doorlopen hierbij een proces dat
ondersteund wordt door directie, zoco, zorgleraren, klasleraren, CLB,
ondersteuningsnetwerk, de ouders.
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Overleg over een eventueel verslag
Als we overwegen dat een kind een verslag nodig heeft, organiseren we een of meerdere
momenten van overleg met de klassenraad (leraar, zorgleraar, zoco, directie), ouders en CLB
om na te gaan of dit effectief zo is.
Dit moet zorgvuldig worden voorbereid en onderbouwd. Deze stap mag niet als ‘een
donderslag bij heldere hemel’ komen aangezien we het hele proces samen doorlopen.
Een advies (al dan niet met verslag) voor aangepast onderwijs moet dus een logische stap
zijn in het zorgtraject dat al doorlopen werd voor dat kind.
Het team ondersteunt zo samen met het CLB de ouders en de leerling.
Het overleg (en het voorafgaande traject) met de ouders voldoet aan volgende normen:
- We luisteren met voldoende inlevingsvermogen naar ouders en leerling.
- De ouders worden tijdig en voldoende geïnformeerd over de onderwijs- en
opvoedingsbehoeften van hun kind (deze verslagen zijn ook terug te vinden in Zorgkompas).
- Er wordt voldoende tijd genomen voor oudercontacten.
- Moeilijke gesprekken worden op rustige momenten gepland.
- De gesprekken worden goed voorbereid (aan de hand van de voorbereiding in ZK)
- We geven duidelijke, eerlijke en correcte informatie.
- Bij een verslag worden er samen met het CLB mogelijke scholen bezocht (in samenspraak
met de ouders).

Inschrijvingsvraag voor een leerling met verslag.
Deze leerling wordt altijd ingeschreven onder ontbindende voorwaarde.
De school organiseert een overleg met de ouders, de klassenraad (directie, zorgleraar, zoco,
klasleraar) en het CLB.
Ze bespreken de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het algemeen
curriculum of de mogelijkheid om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van
een individueel aangepast curriculum (IAC).
Deze afweging zal voor elk kind met een verslag verschillen, een belangrijke overweging is:
Kunnen wij als school voldoende voor dit kind en zijn behoeften zorgen, kunnen wij
voldoende leerwinst vooropstellen?
Als uit dit overleg blijkt dat de nodige aanpassingen disproportioneel zijn kan de leerling
(kunnen de ouders) vragen om ingeschreven te worden op basis van een individueel
aangepast curriculum.
Bij weigering wordt de inschrijving van de leerling ontbonden.
Als onze school de aanpassingen wel proportioneel acht, wordt de leerling definitief
ingeschreven.
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Inschrijvingsvraag voor een leerling met specifieke
onderwijsbehoeften zonder verslag
De inschrijvingen van nieuwe leerlingen gebeuren bij ons op school door de directeur/zoco.
Zo wordt er voldoende tijd voorzien voor het bespreken van het schoolreglement, de
schoolvisie, het opvoedingsproject, het zorgbeleid, de werkwijze van onze school.
Er wordt geluisterd naar de verwachtingen en vragen van de ouders. Er wordt voldoende,
relevante informatie ingewonnen over het kind (en zijn eventuele schoolloopbaan).
Als blijkt dat ouders van school veranderen omdat de vorige school niet tegemoet kon
komen aan specifieke onderwijsbehoeften van het kind, worden er gerichte vragen gesteld
om de situatie goed in kaart te brengen.
Eventuele vragen kunnen zijn:
- Wat is (zijn) de reden(en) van de schoolverandering?
- Wat verwachten de ouders van de school?
- Wat verwachten de ouders van hun kind?
- Kan onze school aan de verwachtingen voldoen?
- Heeft het kind nood aan specifieke ondersteuning?
- Mogen vorige school en/of CLB gecontacteerd worden voor het verloop van het leer- (of
ontwikkelings-) proces?
Elk kind dat is ingeschreven, wordt - zoals alle andere leerlingen van de school - goed
opgevolgd. Dit wordt nauwgezet gedaan aan de hand van Zorgkompas, zorgoverleg,
oudergesprekken, kindgesprekken, MDO.
Indien tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en er
eventueel een overstap naar het buitengewoon onderwijs nodig blijkt, organiseert de school
een overleg met klassenraad, ouders, CLB.
Als er dan toch een verslag wordt afgeleverd kan er voor het volgende schooljaar:
- beslist worden om de inschrijving op onze school te ontbinden
- op vraag van de ouders een IAC worden opgestart op onze school
- door de ouders gekozen worden om het kind in te schrijven in het bijzonder onderwijs

Besluit
Overgang naar een school op maat is de laatste fase van een zeer doorgedreven
voorafgaand proces. Beslissingen worden altijd zeer doordacht en weloverwogen genomen,
steeds in het belang van het kind.
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Wie doet wat binnen
ons zorgbeleid?
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Klastitularis
Heeft de regie in handen voor de brede basiszorg. Signaleert tijdig eventuele zorgen,
pijnpunten, struikelblokken aan de zorgleraar, zorgcoördinator.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator organiseert de zorg binnen de school.
à zorgoverleg organiseren en opvolgen
à opvolgen van de acties
à opvolgen Zorgkompas (LVS)
à contacten met CLB, ondersteuningsnetwerken onderhouden en opvolgen, overleg
plannen en opvolgen
à contacten met externen (logopedie, ARC, bijzondere jeugdzorg, thuisbegeleiding,
dagcentrum, revalidatiecentrum, andere deskundigen, …)
à aanvragen en opvolgen Sprint Plus en Adibib (Eureka)
à contacten met ouders leggen en/of opvolgen
à aanwezig zijn op zorgoverleg/ MDO/ klassenraad/ oudergesprekken
à aanwezig zijn bij de werkgroep Zorg (cksa)
à deelnemen aan de zorgdagen van het cksa
à zit in de werkgroep ‘Alles oké?’ rond omgaan met conflicten en pestgedrag
à Stelt eventueel gedragsplannen op en volgt ze samen met leerling en ouders verder op.
à Ondersteunt de klassen bij de extra zorg voor kwetsbare kinderen.
à Ondersteunt het zorgteam bij zorgen, vragen, werking à minimum 1x/maand overleg
(lagere school)
à Gaat op de personeelsvergaderingen dieper in op het zorgbeleid.
à Is steeds bereikbaar voor leraren, ouders en leerlingen met vragen, zorgen rond kinderen
uit de klas.
à Ondersteunt de leraren/ouders van kinderen met cognitieve voorsprong.
à Ondersteunt deze kinderen binnen de Dolfijnenklas en indien gewenst ook binnen de klas
(Lagere)
à Organiseert de administratie en de opvolging van de peilingstoetsen.
à Onderhoudt het zorgbeleidsplan en coördineert het uitwerken van het nieuwe decreet
op de leerlingenbegeleiding (vanaf schooljaar 2018-2019).
à Neemt de nodige literatuur door en verdiept zich in mogelijke probleemstellingen,
aanpak, nieuwe zorgvademecum (sinds december 2019) van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen.

Zorgleraren
De zorgleraar ondersteunt kinderen en leraren op de klasvloer.
Hij/zij is ook aanwezig bij oudergesprekken van kinderen die hij/zij ondersteunt of opvolgt.
De zorgleraar brengt bezorgdheden of zorgvragen op het zorgoverleg.
Hij/zij koppelt terug naar de klasleraar en overlegt indien van toepassing met de
ondersteuner van het netwerk.
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De zorgleraar is aanwezig op het zorgoverleg.
De zorgleraar kan ook deelnemen aan de zorgdagen van het cksa.
Op onze school is er voor elke graad een zorgleraar aangeduid.

Directie
De directie overlegt met de zorgcoördinator en volgt het zorgbeleid samen met de zoco op.

CLB-medewerkers
Het CLB-anker komt tweewekelijks op dinsdag op onze school voor overleg.
Hij/ zij geeft advies bij zorgvragen van leraren, kinderen, ouders.
Vanaf fase 2 kan het CLB betrokken worden via een HGD-traject (de trajecters)
Het CLB doet ook mee de aanvragen voor het ondersteuningsnetwerk, stelt het gemotiveerd
verslag op.
Het CLB (team Horizon) geeft ondersteuning in de voorbereiding voor het secundair
onderwijs (ouderavond, ondersteuning bij ‘Kies Raak’).
Het CLB is ook bereikbaar voor rechtstreekse vragen van ouders.
We werken samen met het vrij CLB De Wissel Antwerpen campus Zuid.
De school neemt het initiatief voor het opstellen van de samenwerkingsafspraken met het
CLB.

Ondersteuner ondersteuningsnetwerk
De ondersteuner ondersteunt op leraarsniveau en indien gewenst en nodig op
leerlingniveau voor kinderen die aangemeld zijn bij het ondersteuningsnetwerk.
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen leraar en ondersteuner en de zorgcoördinator en
de ondersteuner.
De ondersteuner is ook aanwezig bij oudergesprekken die betrekking hebben op deze
ondersteuning.
De ondersteuner werkt een zorgplan uit voor de betreffende leerling.
Wij werken samen met het Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus, voor kinderen met een
visuele beperking met ondersteuningsnetwerk Ganspoel, voor kinderen met een motorische
(type 4) of verstandelijk beperking (type 2) met Expant24.
Het kan voorkomen dat voor bepaalde kinderen ook samengewerkt wordt met een ander
netwerk dat meer gespecialiseerd is in de specifieke problematiek rond een beperking.
Er moet aangemeld worden bij het netwerk in samenspraak met het CLB en de ouders.
Het gemotiveerd verslag wordt ondertekend door de ouder(s) en door de directeur van
het CLB. Indien de ouders niet ondertekenen kan er geen kindgerichte ondersteuning
worden opgestart!
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De pedagogische begeleidingsdienst
De pedagogische begeleider (PB) kan ondersteuning bieden bij zorgvragen in fase 0 en fase
1.
De PB zal dan vooral ondersteunen op leraarsniveau en de leraar de nodige instrumenten
aanbieden om met een bepaalde zorg/ problematiek te kunnen werken in de klas.
Wij werken samen met de pedagogische begeleidingsdienst DSKO. Ondersteuningsvragen
kunnen online ingediend worden.

Schema bij zorgvragen
Bij zorgvragen vanuit leraar, kind, ouder, zorgleraar wordt altijd volgende ‘weg’ gevolgd:

Zorgvraag à klastitularis/zorgleraar à zorgoverleg/zorgcoördinator à actie
(oudergesprek, redelijke aanpassing, beperkt handelingsplan,
kindgesprek, …) à advies PB nodig? Aanmelden PBD à (blijft de
bezorgdheid, is er geen of weinig evolutie …) à oudergesprek à MDO à CLB
(actie: advies, HGD – traject, gemotiveerd verslag opstellen, aanmelding
ondersteuningsnetwerk?) à zorg nog steeds niet toereikend? à
oudergesprek à verslag / geen verslag
Zie ook stappenplan ‘Stroomschema zorg’ DSKO
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