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Voorwoord	  
	  

 
 

Elk kind is uniek en waardevol.  
In de eerste plaats vinden we het welbevinden van onze leerlingen belangrijk.  

We trachten een veilig klas- en schoolklimaat te creëren waarin ze zich geborgen 
voelen.  Dankzij onze kleinschaligheid kennen alle leraren de leerlingen bij naam.   

We dragen als team zorg voor hen en bieden kansrijk en zorgbreed onderwijs aan.  
Het uitgangspunt van onze zorgvisie start bij het verhaal  ‘Vier hoekjes niemendal’ 

 
  Verhaal ‘Vier hoekjes niemendal’: zie website.  
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Basisschool	  

 
Het zorgcontinuüm 

 
Het zorgbeleid op school verloopt volgens het zorgcontinuüm.  In het zorgcontinuüm 
werken leraren – binnen de eigen zorgvisie van de school – als belangrijke partner 
samen met interne en externe begeleiders, ouders en leerlingen om zorgzaam 
onderwijs aan leerlingen te kunnen aanbieden.  
 
 
 
 
 
 
We onderscheiden 4 fases:  

-‐ Fase 0: brede basiszorg 
-‐ Fase 1: verhoogde zorg 
-‐ Fase 2: uitbreiding van zorg 
-‐ Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC) 

 
 
 
 
 

Fase 0: brede basiszorg 
Leraren zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het verlenen van een brede 
basiszorg die preventief werkt. Binnen de fase van brede basiszorg staan de principes 
van een krachtige leeromgeving centraal. De leraren creëren een positief, veilig en rijk 
leerklimaat. Stimuleren, differentiëren1 en remediëren2 staan in functie van de optimale 
leerontwikkeling van alle leerlingen.  
 

Fase 1: verhoogde zorg 
De brede basiszorg volstaat soms niet (meer) of slechts gedeeltelijk om aan de 
onderwijsbehoeften van één of meerdere leerling(en) tegemoet te komen. Vanuit de 
onderwijsbehoeften wordt gezocht naar oplossingen en manieren van aanpak die 
kunnen gerealiseerd worden binnen de reguliere werking en omkadering van de school. 
Leraren stemmen hun onderwijs af op de specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij gaan 
ze op zoek naar redelijke aanpassingen in de klas. De verhoogde zorg gebeurt 
voornamelijk klasintern, zodat het contact met de klasgroep niet verloren gaat.  
De leraren worden collegiaal ondersteund door het (zorg)team.  De  CLB-medewerker 
kan als lid van het zorgteam op vraag van de school een coachende rol opnemen. De 
ouders en de leerling worden vanaf dit moment steeds geïnformeerd en mogelijk actief 
betrokken.  

 
                                            
1	  Differentiëren	  betekent	  dat	  leraren	  beperkte	  variatie	  aanbrengen	  in	  inhouden,	  instructie,	  
tempo,	  werkvormen,	  groeperingsvormen	  en	  evaluatie.	  Zo	  kunnen	  zij	  tegemoet	  komen	  aan	  
verschillen	  tussen	  individuele	  leerlingen.	  	  
2	  Remediëren	  is	  een	  specifieke	  vorm	  van	  differentiëren	  met	  de	  bedoeling	  vastgestelde	  
tekorten	  weg	  te	  werken.	  	  



 5 

 
 

Fase 2: uitbreiding van zorg 
Voor sommige leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet meer. De huidige begeleiding 
van de leerling in de schoolse situatie dreigt vast te lopen. De inspanningen van het 
schoolteam, de ouders en de leerling leveren geen of onvoldoende resultaat op en de 
leerling heeft extra ondersteuning nodig. 
In dit geval betrekt de school in overleg met de ouders en/of de leerling tijdig het CLB-
team. Het CLB richt zich tijdens een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD-
traject) op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de individuele leerling en op de 
ondersteuningsbehoeften van de leraar en ouders. De initiatieven uit de brede 
basiszorg en de verhoogde zorg worden verder gezet. Het CLB bepaalt in samenspraak 
met de school en de ouders welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise 
wenselijk is alsook de omvang en de duur daarvan.  
Het CLB bezorgt de school een verslag van het HGD-traject, een gemotiveerd verslag3 
of een verslag4.  Op basis van het geselecteerde verslag bepalen leerling, ouders, CLB 
en school het vervolgtraject van de leerling. Dit kan zowel een gemeenschappelijk 
curriculum5 als een individueel aangepast curriculum6 zijn.  
 

Fase 3: individueel aangepast curriculum 
Wanneer in de adviesfase van het HGD-traject blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn 
om een leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk 
curriculum ofwel disproportioneel7 ofwel onvoldoende zijn, wordt voor de leerling een 
verslag opgesteld. Op basis van dat verslag heeft een leerling inschrijvingsrecht in het 
buitengewoon onderwijs of kan het zich onder ontbindende voorwaarden8 inschrijven in 
het gewoon onderwijs. In beide gevallen krijgt de leerling een individueel aangepast 
curriculum aangeboden.  
 
 
 

 
 
 

                                            
3	  Het	  gemotiveerd	  verslag	  stelt	  het	  CLB	  op	  in	  samenwerking	  met	  de	  school,	  de	  leerling	  en	  
ouders.	  Dit	  verslag	  geeft	  recht	  op	  ondersteuning	  vanuit	  het	  buitengewoon	  onderwijs.	  	  
4	  Het	   verslag	   dat	   opgesteld	   werd	   door	   het	   CLB	   is	   een	   noodzakelijk	   document	   om	   een	  
individueel	   aangepast	   curriculum	   (IAC)	   te	   bekomen.	   Het	   bestaat	   uit	   een	   attest	   en	   een	  
protocol	  ter	  verantwoording.	  	  
5	  De	   school	   werkt	   met	   leerplandoelen	   die	   noodzakelijk	   zijn	   om	   de	   eindtermen	   (lagere	  
school)	  te	  bereiken	  of	  de	  ontwikkelingsdoelen	  (kleuterschool)	  na	  te	  streven.	  	  
6	  Een	   individueel	   aangepast	   curriculum	   (IAC)	   is	   een	   gepersonaliseerd	   curriculum	   dat	   de	  
studievoortgang	  van	  de	  leerling	  beschrijft.	  Een	  leerling	  kan	  een	  IAC	  volgen	  in	  een	  reguliere	  
basisschool	   en	   een	   IAC	   via	   individuele	   handelingsplanning	   in	   een	   school	   voor	  
buitengewoon	  onderwijs.	  	  
7	  Indien	   de	   school	   op	   een	   bepaald	  moment	  meent	   dat	   de	   aanpassingen	   die	   zij	   voor	   een	  
ingeschreven	   leerling	   dient	   te	   maken	   niet	   redelijk	   zijn,	   kan	   zij	   de	   disproportionaliteit	  
inroepen	  en	  wordt	  de	  inschrijving	  ontbonden.	  	  
8	  Wanneer	  een	  leerling,	  die	  beschikt	  over	  een	  verslag	  en	  een	  IAC	  mag	  volgen,	  zich	  inschrijft	  
in	   een	   reguliere	   basisschool,	   is	   dit	   onder	   ontbindende	   voorwaarden.	   Dit	   betekent	   dat	  
wanneer	  het	  CLB	  en	  de	  school	  de	  onredelijkheid	  van	  de	  aanpassingen	  kunnen	  aantonen,	  de	  
inschrijving	  ontbonden	  mag	  worden.	  	  
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Handelingsgericht werken (HGW) 

 
Handelingsgericht werken is een denkkader voor zorgzaam en kwaliteitsvol onderwijs. 
Het werd voornamelijk ontwikkeld door Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering. Deze 
manier van werken wordt reeds door vele scholen en CLB’s gehanteerd. HGW 
beïnvloedt alle aspecten van het zorgbeleid en alle fases van zorg vanuit onderstaande 
uitgangspunten:  
 

Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  
Onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders 
staan centraal. We benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen en vertalen deze 
naar het gewenste onderwijsaanbod. Op die manier stemmen we ons handelen af op 
wat een leerling nodig heeft. Daarnaast richten we ons ook op de 
ondersteuningsbehoeften van de leraar of ouders. Wat zijn hun vragen en waaraan 
hebben zij behoefte? Met andere woorden: wat hebben zij nodig om het kind goed te 
begrijpen en te ondersteunen?  
 

Systematisch en transparant 
We verzamelen gegevens met behulp van toetsen, vragenlijsten of via observaties en 
gesprekken met de leraar, het kind, de ouders of externe deskundigen. Met deze 
informatie krijgen we zicht op het leren (leerproces en leerresultaten), de werkhouding 
en het sociaal-emotionele functioneren. Hierbij gaan we planmatig te werk. We 
doorlopen een stap-voor-stap werkwijze. We gebruiken hierbij formulieren en checklists 
als een leidraad en geheugensteun. Op die manier zorgen we ervoor dat we geen 
belangrijke dingen over het hoofd zien. We streven een transparante communicatie met 
alle betrokkenen na. Het is voor de leraar, de ouders en andere betrokkenen duidelijk 
wat we wel/niet zullen doen en waarom.  
 

Doelgericht werken  
Waar willen we naartoe? Wat is ons doel en wat hebben we nodig om ons doel te 
bereiken? We verzamelen alleen die informatie die relevant is voor de diagnostiek en 
advisering aan school en ouders. Het accent verschuift van ‘willen weten om te weten’ 
naar ‘willen weten om te adviseren’. Uitgebreid testen blijkt dan niet altijd nodig. Soms 
leidt een observatie in de klas of een gesprek met de leerkracht en de ouders samen tot 
een betere aanbeveling dan de score op een toets.  

 
Transactioneel kader: afstemming en wisselwerking 

Kinderen ontwikkelen zich niet in isolement maar in een context: de 
onderwijsleersituatie op school (leraar en medeleerlingen), de opvoedingssituatie thuis 
(ouders, broers/zussen, grootouders) en in hun vrije tijd (sportclub, naschoolse opvang). 
De ontwikkeling van een kind vindt altijd plaats in interactie met de omgeving.  Kind en 
omgeving beïnvloeden elkaar wederzijds, daarom spreken we van transacties en 
transactioneel denken. Vanuit het transactioneel kader stellen we volgende vraag: 
‘waarom heeft dit kind uit dit gezin, in deze school, met deze medeleerlingen, de 
gesignaleerde problemen en hoe kunnen we deze goed aanpakken?’ 
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De leraar doet ertoe 

De leraar is de onderwijsprofessional. Hij/zij kent het kind als leerling het beste, met 
zijn/haar sterke en minder sterke kanten. De leraar ziet het kind in uiteenlopende 
situaties op school. Hij/zij is op de hoogte van de schoolgeschiedenis, het leren, de 
werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. De leraar heeft zicht op de 
onderwijsleersituatie en op de veranderingsmogelijkheden daarin.  
 

Constructief samenwerken 
Vanaf het begin participeren leraren en ouders in het proces. Het is belangrijk om hun 
vragen, zorgen en verwachtingen serieus te nemen. We zien ouders als 
ervaringsdeskundigen. Zij kennen hun kind het beste en het langste. Ouders zien hun 
kind in uiteenlopende situaties, in het gezin en daarbuiten. Ze hebben het beste met 
hun kind voor en ze zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden. Ouders zijn vaak 
in staat om hun eigen rol goed in te schatten en tonen de bereidheid om een bijdrage te 
leveren aan de oplossing/aanpak van een probleem. De belevingswereld van de 
kinderen zelf is eveneens een belangrijk aandachtspunt voor zorgbegeleiders. Zij 
betrekken de kinderen actief bij het begrijpen van de situatie, het formuleren van doelen 
en het zoeken naar oplossingen. Door hen erbij te betrekken krijgen kinderen grip op 
hun leerproces, werkhouding en gedrag. Deze verantwoordelijkheid geeft hen 
perspectief en verhoogt hun motivatie.  
Het schoolteam werkt constructief samen. De zorgvisie wordt gedragen door heel het 
team. Wanneer de zorg voor een bepaalde leerling met bijvoorbeeld 
gedragsmoeilijkheden de draagkracht van de leraar overstijgt, wordt de zorg voor deze 
leerling gedeeld door het team. Op deze momenten wordt de leerling opgevangen door 
een andere leraar, de directie of de zorgcoördinator.  
 

Positieve kenmerken  
Bij elke aanmelding gaan we op zoek naar positieve aspecten. Ieder kind, hoe lastig 
qua gedrag of moeizaam lerend ook, heeft immers leuke en sterke kanten. Het is 
belangrijk om die in kaart te brengen met het oog op een succesvolle aanpak.  
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Rol van de leraar 
 

De leraar vervult een belangrijke taak in het verlenen van zorg aan leerlingen die 
hierom vragen. Het is de leraar die het dichtste staat bij de leerling en dagelijks de 
meeste tijd met hem/haar doorbrengt.  
De leraar observeert de leerlingen tijdens het lesgeven en het zelfstandig werken.  Op 
die manier merkt de leraar eventuele (leer)problemen op en signaleert deze aan het 
zorgteam, de ouders en indien nodig ook aan het CLB.  
De leraar is een vertrouwenspersoon waarbij de leerlingen terecht kunnen wanneer ze 
het moeilijk hebben op sociaal-emotioneel vlak. Hij/zij bewaakt het welbevinden van de 
leerlingen.  
De leraar is de eerste-lijns-zorgverstrekker. De eerste zorginterventies worden in de 
klas uitgevoerd door de leraar. Hij/zij differentieert op vlak van aanpak, inhoud, 
materialen, tijd en instructie. Bepaalde leerlingen hebben immers nood aan meer tijd en 
herhaling (pre- en  reteaching). Andere leerlingen hebben nood aan extra uitdaging. 
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen de kans om moeilijkere leerstof te 
verwerken waarbij de focus gelegd wordt op leren leren en zelfstandig werken. Deze 
leerlingen mogen tijdens de instructie van de juf al aan de slag gaan met de leerstof en 
worden soms ingezet als tutor9 om andere leerlingen op weg te helpen. 
Enkele voorbeelden:  

-‐ Nederlands:  
• Veilig leren lezen: zon-boekje. 
• De taalbende: aanloop- en uitbreidingsoefeningen.  

-‐ Wiskunde:  
• zoWISo: loperkaarten (= meer) en ladderkaarten (= moeilijker). 
• Sterk Rekenwerk. 

-‐ W.O: zelfgekozen project uitwerken.  
-‐ Frans: En route: un peu plus loin, encore un peu plus loin. 

In samenwerking met het zorgteam worden differentiatiemogelijkheden uitgestippeld 
voor welbepaalde leerlingen.  

 
 

Rol van de directie 
 

De directeur volgt de gesprekken op van leerlingen die zich in fase 3 van het 
zorgcontinuüm bevinden. Ze neemt daarnaast ook deel aan multidisciplinaire 
gesprekken waarop ook de ouders zijn uitgenodigd onder de vorm van modereren, 
vertalen, toelichten, doorverwijzen, ondersteunen… In beslissende gesprekken 
ondersteunt de directeur de zorgvisie van de school waarbij de noden en belangen van 
de leerling, de leraar en de klasgroep voorop staan. De gedragen zorgvisie en gedeelde 
zorg worden door de directeur opgenomen onder de vorm van besprekingen op een 
personeelsvergadering, opvangen van de leerling in kwestie, time-out geven, uit de 
situatie halen. Dit gaat voornamelijk over kinderen met moeilijk, storend tot ongewenst 
gedrag. 
Verder vertaalt de ondersteuning zich in het begeleiden van een leerkracht. Dit kan zijn  
door observatie in de klas met een schriftelijke neerslag over wat geobserveerd werd, 
overleg met ouders en externe hulpverleners, mee zoeken naar ondersteunende 
maatregelen, extra zorg inzetten waar nodig, … 

 
 

                                            
9	  Bij	   binnenklasdifferentiatie	   kunnen	   snelvorderende	   leerlingen	   even	   de	   rol	   van	   mini-‐
leraar	  op	  zich	  nemen	  om	  medeleerlingen	  op	  weg	  te	  helpen.	  	  
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Rol van de zorgcoördinator 
 
De zorgcoördinator is de verbindingspersoon tussen leerlingen, leerkrachten, directie, 
CLB, ouders en externen. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie en planning van 
diverse overlegmomenten met alle betrokkenen.  
De zorgcoördinator coördineert de zorg binnen de kleuter- en de lagere school en  is 
werkzaam op 3 niveaus:  
 

Schoolniveau 
 

De zorgcoördinator is de spilfiguur in de uitbouw van het zorgbeleid op schoolniveau.  
Daarnaast werkt zij ook actief mee aan het zorgnetwerk van de scholengemeenschap 
(MERK °).  Om zich te professionaliseren neemt zij regelmatig deel aan vormingsdagen 
die georganiseerd worden door de scholengemeenschap of het onderwijs voor steden 
en gemeenten (OVSG). Op administratief vlak is de zorgcoördinator verantwoordelijk 
voor het beheer van het leerlingvolgsysteem en de leerlingendossiers. Met behulp van 
het digitaal leerlingvolgsysteem Schoolonline kan zij de ontwikkeling van elke 
individuele leerling nauwgezet opvolgen. Als er op school een enquête of sociogram 
wordt afgenomen, zal de zorgcoördinator een analyse maken van de groepsgegevens. 
Daarnaast volgt de zorgcoördinator problematische afwezigheden van bepaalde 
leerlingen op. De zorgcoördinator coördineert ook enkele initiatieven waarbij 
ouderparticipatie centraal staat: het kriebelteam en het (groot)ouderlezen (onderbouw 
lagere school).  
 
 

Leraar- en klasniveau 
 

De zorgcoördinator gaat aan de slag binnen de klas, samen met de leraar. Zij biedt dan 
klasinterne hulp bij differentiatie. Daarnaast biedt zij ook vraaggestuurde ondersteuning 
aan leraren. De zorgcoördinator geeft advies en informatie bij onderwijsleerproblemen, 
sociaal-emotionele problemen en ontwikkelingsproblemen. Soms zal de zorgcoördinator 
observeren in de klas om gegevens te verzamelen over het gedrag, de werkhouding of 
de concentratie van een bepaalde leerling. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor 
de afname en verwerking van toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Af en toe zal de 
zorgcoördinator de klas overnemen als de leraar afwezig is wegens ziekte of een 
vorming.  
 

Leerlingniveau 
 

De zorgcoördinator volgt de vorderingen en de moeilijkheden van leerlingen die nood 
hebben aan extra zorg nauwgezet op. Daarnaast is de zorgcoördinator een 
aanspreekpunt voor leerlingen die het sociaal-emotioneel moeilijk hebben.  De 
zorgcoördinator begeleidt leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden of een 
ontwikkelingsvoorsprong ook individueel of in kleine groep. De ouders ontvangen 
nadien een evaluatiestrookje ter informatie.  
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Rol van het CLB 
 

We bouwen een netwerk uit met externe partners om het schoolteam met de nodige 
deskundigheid te ondersteunen in hun professioneel handelen. Onze school werkt 
samen met CLB-Ami 2 (Mortsel-Kontich).  
Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waarop leerlingen, ouders 
en  scholen van het basis- en secundair onderwijs een beroep kunnen doen voor 
informatie, hulp en begeleiding. Het CLB besteedt bijzondere aandacht aan leerlingen 
met leerproblemen en leerlingen die minder kansen hebben. Het CLB werkt schoolnabij, 
maar is toch onafhankelijk. Het welzijn van de leerling staat centraal. Ze zorgen samen 
met de school voor de beste ontwikkelingskansen waarbij de belangen van de jongere 
centraal staan. Het CLB ondersteunt scholen in hun zorgbeleid. Het CLB wil 
gemakkelijk bereikbaar zijn voor cliënten en netwerkpartners. Ze hebben respect voor 
privacy. De CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim.  
Het CLB staat met een bekwaam en veelzijdig team van specialisten (artsen, 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psycho-pedagogen) klaar.  
Het CLB bestaat uit verschillende teams:  

-‐ Onthaalteam 
Het onthaalteam onthaalt elke nieuwe vraag binnen de school tijdens geplande 
overlegmomenten. Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker hiermee 
zelf aan de slag gaan, doorverwijzen naar andere diensten of de vraag 
doorgeven aan het trajectteam van het CLB.  

-‐ Trajectteam 
Het trajectteam werkt nauw samen met het onthaalteam. Zij gaan aan de slag 
met alle vragen die het onthaalteam aan hen doorgeeft. Zo kunnen zij 
bijvoorbeeld voorstellen om een aantal begeleidingsgesprekken te doen. We 
spreken dan van een begeleidingstraject. Soms zullen ze beslissen dat het nodig 
is om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Ze zullen dan 
een diagnostisch traject starten.  

-‐ Loopbaanteam 
Het loopbaanteam verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over 
de verschillende studierichtingen bij de overgang van het lager naar het 
secundair onderwijs. 

-‐ Medisch team 
Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de 
medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten voor 
hun rekening.  

Bij het CLB kan men terecht met vragen en zorgen rond:  
-‐ Leren en studeren:  

Als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is. In samenspraak met 
ouders en school kan er bijvoorbeeld afgesproken worden om een concentratie – 
of intelligentietest af te nemen bij een bepaalde leerling.  

-‐ Begeleiding van onderwijsloopbaan:  
Ouders en leerlingen wegwijs maken in de brede waaier van 
studiemogelijkheden.  

-‐ Preventieve gezondheidszorg:  
Opvolgen van groei en ontwikkeling, medische onderzoeken, inentingen, advies 
of begeleiding rond gezondheid (bedplassen, eet- en slaapgewoonten, puberteit, 
voorbehoedsmiddelen, …).  

-‐ Psychisch en sociaal functioneren:  
Als kinderen zich niet goed voelen in hun vel: pesten, echtscheiding, 
rouwverwerking, sociale vaardigheden, spijbelen.  
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Ondersteuningsmodel  
 
Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is of 
een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon 
onderwijs extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften aantrekken. Dat kan door  samenwerking met het buitengewoon 
onderwijs. 
 
Het ondersteuningsmodel vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs 
(GON) en inclusief onderwijs (ION). Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften 
krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een 
bepaalde periode, zoals in GON en ION. De school bepaalt samen met de ouders, met 
het CLB en met een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op 
basis van de noden. Niet alleen de onderwijsbehoeften van leerlingen, maar ook de 
ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams worden in kaart gebracht. De 
bedoeling van het ondersteuningsmodel is immers om meer in te zetten op leraar- en 
teamgerichte ondersteuning. Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in 
de loop van een schooljaar. 
 
De school voor gewoon onderwijs bepaalt in samenwerking met de ouders en met het 
CLB welke ondersteuningsnoden er zijn, en formuleert op basis daarvan haar 
ondersteuningsvragen. Dat kan voor elke leerling met een gemotiveerd verslag of een 
(inschrijvings)verslag. De school kan in het begin, maar ook in de loop van het 
schooljaar ondersteuningsvragen stellen. De geboden ondersteuning kan leerkracht-, 
team- of leerlinggericht zijn, maar moet altijd voelbaar zijn tot in de klas. 
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Overleg 
 
Oudercontact 
 
Bij de start van het schooljaar worden ouders uitgenodigd op een gezamenlijke 
ouderavond in de klas(sen) van hun kind(eren). Tijdens deze eerste ouderavond 
informeert de leraar de ouders over de werking, de geldende afspraken en de 
leerinhoud van het komende schooljaar. In de loop van het schooljaar worden de 
ouders meermaals uitgenodigd voor een individueel oudercontact met de leraar. In de 
lagere school worden deze oudercontacten steeds gekoppeld aan een 
rapportbespreking. Tijdens deze oudercontacten worden het welbevinden, de 
betrokkenheid en de inhoudelijke prestaties besproken.  
 
Zorgoverleg met CLB 
 
In onze school vindt regelmatig een zorgoverleg plaats. Tijdens dit overleg tussen de 
zorgjuf/zorgcoördinator, de directie en het onthaalteam worden leerlingen aangemeld bij 
het CLB. Aangezien wij als school een transparante communicatie met ouders 
nastreven, brengen wij ouders via een brief op de hoogte als er een zorgvraag met 
betrekking tot hun kind besproken wordt. Deze zorgvraag is geen reden tot 
ongerustheid. Met vragen of bezorgdheden in verband met het overleg kunnen ouders 
steeds terecht bij juf Eefke (zorgjuf kleuterschool), juf Ellen (zorgcoördinator) of de 
directie. Feedback volgt nadien automatisch tijdens het eerstvolgende oudercontact.  
Tijdens een zorgoverleg worden de positieve aspecten en de moeilijkheden van de 
leerling in kaart gebracht. Er wordt ook besproken welke acties reeds werden 
uitgevoerd. Vanuit observaties, scores van welbevinden en betrokkenheid en 
toetsresultaten wordt een hulpvraag geformuleerd.  
 
Ronde-tafelgesprek 
 
Sommige leerlingen worden nauwgezet opgevolgd door het zorgteam. Voor deze 
leerlingen organiseren we overlegmomenten die losstaan van de gewone 
oudercontacten. Bij dit overleg zijn ouders, leraar, directie, zorgcoördinator, trajectteam 
CLB en eventueel externe hulpverleners aanwezig. Tijdens dit overleg worden 
specifieke onderwijsbehoeften of diagnostische resultaten besproken, maatregelen in 
kaart gebracht, …  
 
Overgangsgesprekken 
 
De leraar van het vorige schooljaar geeft relevante informatie uit de dossiers door aan 
de leraar van het huidige schooljaar. Verder kunnen tips naar aanpak en ondersteuning 
van welbepaalde leerlingen besproken worden.  
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Kriebelteam 
 
Het kriebelteam bestaat uit enkele gemotiveerde ouders die na elke vakantie en voor 
een meerdaagse uitstap de haren van alle leerlingen controleren op luizen en neten. 
We hopen dat we met deze aanpak het aantal kriebelbeestjes in onze school kunnen 
verminderen.  
De kriebelcontrole wordt vooraf aangekondigd via een brief en een luizenkaart. Via 
deze aankondiging vragen we de ouders om de haren van hun kind(eren) thuis vooraf 
te controleren en de luizenkaart in te vullen.  
De directie of de zorgcoördinator contacteren de ouders indien er in de haren van hun 
kinderen kriebelbeestjes of neten ontdekt werden tijdens de kriebelcontrole.  
Het kriebelteam is uiteraard beschikbaar voor vragen in verband met de behandeling. 
Indien ouders in de loop van het schooljaar vaststellen dat hun kind(eren) luizen 
hebben, kunnen ze dit melden aan de zorgcoördinator. Zij stelt vervolgens een 
anonieme brief op voor de desbetreffende klas met de melding dat er luizen 
gesignaleerd zijn. Via deze brief vragen we de ouders om de haren van hun kind(eren) 
thuis nogmaals te controleren.  
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Kleuterschool	  

 
 

Kleutergroepen 
 

De school streeft ernaar om alle kinderen evenwichtig te laten ontwikkelen op hun eigen 
niveau en hun eigen tempo. Vanuit deze visie zijn we sinds 1 september 2008 met 
kleutergroepen gestart.  
Kleutergroepen staat voor een andere wijze van klasindeling. De klasgroep bestaat uit 
kinderen van verschillende opeenvolgende leeftijden. Elk jaar verandert een kleuter van 
klas, zo verandert de verhouding van elke groep ieder jaar opnieuw. De kracht van 
kleutergroepen ligt in het breed ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden, het 
breed ontwikkelen van sociale vaardigheden en het leren van elkaar. Zelfontplooiing, 
samenwerken, zelfredzaamheid en motivatie om te leren zijn een aantal fundamentele 
uitgangspunten. Binnen de kleutergroepen kunnen kleuters steeds zelfstandig ingaan 
op het gedifferentieerde aanbod dat er dagelijks is. Van bij de start in de jongste 
kleutergroepen, is er extra aandacht voor een krachtige lees- en leeromgeving. 
 
Er zijn twee kleutergroepen van telkens twee klassen:  

-‐ Kapoenen: bijtjes en kikkers: 2, 5- en 3-jarigen 
-‐ Ravotters: muisjes en uiltjes: 4- en 5-jarigen 

 
De activiteiten en de hoeken die in de kleutergroepen worden aangeboden zijn 
gedifferentieerd en verrijkend. De moeilijkheidsgraad van de materialen varieert. Bv. 
puzzelrups, Smartgames, stappenplannen, … Kleuters worden uitgedaagd om 
oplossingen te bedenken door te experimenteren en logisch na te denken.  
 

Kapoenen 
 

In deze kleutergroep leggen we vooral de nadruk op het graag ‘naar school gaan’, al 
spelend leren en experimenteren, leren afscheid nemen van mama en papa, 
kennismaken met nieuwe vriendjes en de leraar, samen leren spelen en delen. We 
verkennen veel verschillende materialen en technieken, we zingen en dansen en 
genieten van de vele mooie verhaaltjes. 
 

Ravotters 
 

De ravotters vertrekken deels vanuit ervaringen om zo hun leefwereld te verrijken. 
Daarnaast voorziet de leraar dagelijks een rijk aanbod aan activiteiten en materialen en 
worden de werkvormen gevarieerd en gradueel opgebouwd. In deze kleutergroepen 
worden schoolse vaardigheden, voorbereidend lezen, rekenen en schrijven automatisch 
opgenomen in de dagelijkse werking.  
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Schoolrijpheid 
 

De groei naar schoolrijpheid gebeurt spontaan en wordt al spelend thuis en in de 
kleutergroep gestimuleerd. Schoolrijpheid is dus een natuurlijk groeiproces dat je kan 
prikkelen en stimuleren, maar niet kan forceren. Elk kind ontwikkelt immers op zijn 
eigen tempo en niet alle kinderen ontwikkelen even snel.  
 
Schoolrijpheid is meer dan intelligentie alleen. De ontwikkeling van een kind verloopt 
namelijk op verschillende domeinen:  
 

Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid betekent dat een kind zelfstandig een aantal activiteiten kan uitvoeren.  
Het kind moet 

-‐ zorg kunnen dragen voor persoonlijk materiaal. Bv. boekentas, brooddoos, …  
-‐ een aantal vaste gewoontes aanleren. Bv. leren opruimen.  
-‐ voor zichzelf kunnen zorgen. Bv. naar het toilet gaan, handen wassen, jas 

aandoen, neus snuiten.  
 

Motorische ontwikkeling 
We maken een onderscheid tussen grove en fijne motoriek, lichaamsschema en 
ruimtelijk inzicht.  

-‐ Grove motoriek: ruwe, grove bewegingen. 
Bv. lopen, fietsen, gooien, …  

-‐ Fijne motoriek: kleine, fijne bewegingen die je met vingers en handen maakt.  
Bv. kleuren, knippen, plakken, kralen rijgen, …  

-‐ Lichaamsschema: weten hoe je lichaam in elkaar zit en welke mogelijkheden je 
lichaam biedt.  
Bv. Bewust zijn van linker- en rechterzijde van het lichaam.  

-‐ Ruimtelijk inzicht: weten hoe voorwerpen en dingen tegenover elkaar een plaats 
hebben en deze plaats kunnen benoemen door gebruik te maken van begrippen.  
Bv. op, onder, naast, tussen, …  

 
Tijd en ruimte 

Kinderen hebben nood aan structuur en houvast. De begrippen die met tijd en ruimte te 
maken hebben, ordenen hun wereld en maken deze wereld voorspelbaar en veilig.  
Het is belangrijk dat het kind volgende begrippen van tijd beheerst: morgen en gisteren, 
dag en nacht, de dagen van de week, de seizoenen.  
 

Auditieve waarneming  
Het kind kan geluiden en klanken herkennen en benoemen. We stimuleren het kind 
door het te laten luisteren naar geluiden in de omgeving (dierengeluiden, verkeer, …). 
Door aandachtig te luisteren kan het kind gelijkende geluiden en klanken 
onderscheiden. Met behulp van rijmspelletjes oefenen we deze vaardigheid in. 
Daarnaast is het ook belangrijk dat een kind onthoudt wat het gehoord heeft. Het 
onderscheiden en onthouden van klanken speelt een belangrijke rol bij het leren lezen 
en schrijven. Sommige klanken gelijken immers sterk op elkaar (bv. ‘f/v’, ‘s/z’) waardoor 
verwarring kan optreden. Bij het lezen en schrijven is het onthouden van de volgorde 
van de klanken belangrijk (bv. eerst ‘v’, dan ‘i’, dan ‘s’  vis).  

 
 
 
 
 



 16 

Visuele waarneming  
Het kind kan kleine verschillen zien en heeft daarbij aandacht voor details. Ook deze 
vaardigheid is belangrijk bij het leren lezen en schrijven. Het kind leert dan namelijk om 
aandacht te hebben voor kleine verschillen tussen letters (bv. ‘m/n’).  

 
Symboolbewustzijn 

Het kind begrijpt dat er aan een bepaald symbool een betekenis gekoppeld is.  In het 
dagelijks leven komen symbolen voortdurend aan bod: verkeersborden, logo’s, letters, 
cijfers, …  
 

Taalbeheersing 
Bij taalbeheersing staat een duidelijke uitspraak en het formuleren van goede zinnen 
centraal. Tijdens de zorgwerking wordt aandacht besteed aan talensensibilisering. In 
heterogene groepen oefenen taalzwakke en anderstalige kleuters woordenschat rond 
bepaalde thema’s in.   
 

Voorbereidend rekenen 
Een 5-jarig kind moet nog niet weten hoeveel 5 + 2 is, maar moet toch geleidelijk aan 
enkele vaardigheden beheersen die nodig zijn voor het aanvankelijk rekenen.  

-‐ Tellen:  
• Telrij opzeggen.  
• Aanwijzend tellen: aanwijzen en dan tellen.  
• Synchroon tellen: aanwijzen en tellen tegelijk. 
• Resultatief tellen: tellen als hoeveelheidsbepaling.  
• Verkort tellen: kleine hoeveelheden in één keer zien.  

-‐ Omgaan met hoeveelheden.  
• Begrippen: meer, minder, erbij, eraf, samen, …  
• Vergelijken en benoemen: rangschikken van groot naar klein, van weinig 

naar veel.  
 

Werkhouding en concentratie 
Een kind met een goede werkhouding werkt stap voor stap en systematisch. De 
concentratie en taakspanning neemt stilaan toe. Dat betekent dat het kind  gedurende 
langere tijd met hetzelfde bezig kan zijn. Doorzettingsvermogen speelt hierbij ook een 
belangrijke rol. Het is de bedoeling dat het kind de opdracht kan volhouden tot deze 
afgewerkt is.  

 
Sociale en emotionele ontwikkeling 

Kinderen moeten stilaan leren in groep te werken. Ze moeten zich daarbij kunnen 
houden aan de gemaakte regels en afspraken (Bv. beurt afwachten). Om te kunnen 
ontwikkelen en leren is het belangrijk dat kinderen zich goed voelen in hun vel en 
daarbij hun emoties onder controle hebben.  
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Groeikaarten 
 

Samen met de scholen van de scholengemeenschap MERK° hebben we een 
kindvolgsysteem ontwikkeld voor de kleuterschool: groeikaarten. De groeikaarten zijn 
gekoppeld aan het doelenboek van OVSG. Er werd gekozen om doelen te kiezen die 
wij belangrijk achten voor de verdere ontwikkeling van een kind.  
 
Naast de groeikaarten is er ook het kinderkijkboek. Dit is een observatieinstrument voor 
in de klas. Het is de bedoeling dat de klasleraar/zorgleraar/turnleraar/… dit 
kinderkijkboek per klas gaat invullen. Nadien gebruikt men deze gegevens om de 
groeikaarten op Schoolonline in te vullen en scores te bepalen.  
 
Er zijn groeikaarten van: 

-‐ Basisvoorwaarden en brede ontwikkeling. 
-‐ Lichamelijke opvoeding: klein en groot motorische vaardigheden. 
-‐ Taalontwikkeling 
-‐ Wiskundige initiatie 
-‐ Wereldoriëntatie 

Deze 5 groeikaarten omvatten niet alle domeinen. De domeinen die moeilijker of 
abstracter zijn om te observeren komen voor in de talentenkaarten of knapkaarten. Het 
is de bedoeling dat deze kaarten in beeld brengen waar iemand sterk/knap in is.  
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CITO 
 

CITO is de afkorting van Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling.  Eind januari of 
begin februari worden de CITO-toetsen van taal en rekenen afgenomen bij de 4- en 5-
jarige kleuters.  De toetsen worden in een groep van maximaal twaalf kleuters 
afgenomen door de zorgjuf van de kleuterschool en de zorgcoördinator in het 
zorglokaal. De afname wordt gespreid over vier momenten. Elke kleuter beschikt over 
een werkboekje met opdrachten. Tijdens de toetsafname worden de kleuters stap voor 
stap begeleid door de zorgjuffen. Er worden observatiegegevens verzameld over de 
werkhouding, het werktempo, de pengreep, …  
 
Aan de hand van de CITO-toetsen wordt nagegaan in welke mate de voorbereidende 
vaardigheden om te leren lezen, schrijven en rekenen bij een kind aanwezig zijn. We 
nemen de CITO-toetsen af om de leerwinst of tekorten over twee schooljaren op te 
volgen of te signaleren.  
 
Bij de taaltoets komen volgende deelvaardigheden aan bod:  

-‐ Taaltoets 4-jarigen:  
• passieve woordenschat 
• kritisch luisteren 

-‐ Taaltoets 5-jarigen:  
• passieve woordenschat 
• kritisch luisteren 
• klank en rijm 
• eerste en laatste woord 
• auditieve synthese 
• schriftoriëntatie 

 
Bij de rekentoets (4- en 5-jarigen) komen volgende deelvaardigheden aan bod:  

• getalbegrip: omgaan met de telrij, hoeveelheden, getallen.  
• meten: lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd. 
• meetkunde: oriënteren en lokaliseren, construeren, opereren met vormen 

en figuren.  
 
De resultaten van de CITO-toetsen vertellen ons wel iets, maar zeker niet alles. De 
CITO-toetsen meten immers enkel de cognitieve vaardigheden. De kleuterklaspraktijk 
daagt kleuters uit om binnen een kindvriendelijke omgeving te laten zien wat ze kunnen. 
Doelgerichte observaties leveren hierbij meer bruikbare en relevante gegevens op dan 
een papieren toets. We houden bij ons advies rekening met toetsresultaten, maar 
hebben een veel completer beeld van onze kleuters. De school geeft op het einde van 
het schooljaar ondersteunend advies aan de ouders. Dit advies is niet bindend.  
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Overgang kleuterschool – lagere school 
 

Onze onderwijsstructuur heeft een arbitraire breuklijn tussen de kleuterschool en de 
lagere school. Ontwikkelingspsychologisch stellen we echter vast dat kinderen tussen 
de leeftijd van vijf en zeven jaar evolueren van incidenteel naar intentioneel leren – van 
ontluikend leren naar aanvankelijk leren.  
 
In het eerste leerjaar start een andere manier van leren. Er wordt een strakker 
onderwijsprogramma gevolgd. Een leerling leert lezen, schrijven en rekenen volgens 
een bepaalde methode binnen een bepaalde tijd. Er wordt van een kind meer 
zelfstandigheid verwacht. Het moet stap voor stap meedenken binnen een bepaalde 
werkwijze, zelf beslissen, zich langer concentreren, …  
 
Met het oog op de overgang naar het eerste leerjaar organiseren we elk schooljaar een 
ouderavond rond schoolrijpheid voor de ouders van de oudste kleuters. Tijdens deze 
algemene ouderavond geven we hen informatie over de groei naar schoolrijpheid.  
 
 Presentatie ‘Uw kind naar het eerste leerjaar’: zie website. 
 
De leraren van de oudste kleuters en het eerste leerjaar werken nauw samen en de 
aanpak wordt op elkaar afgestemd. Hierdoor vervaagt de grens tussen de kleuterschool 
en het eerste leerjaar.  
 
Via het overgangsprogramma op het einde van het schooljaar krijgen de oudste 
kleuters de kans om al eens op verkenning te gaan in het eerste leerjaar. De kleuters 
brengen dan enkele uren door in het eerste leerjaar. Tijdens deze overgangsactiviteiten 
naar het eerste leerjaar wordt de nieuwsgierigheid van de kleuters gewekt. De 
activiteiten zijn geslaagd als de kleuter met een klein hartje vertrekt en terugkomt met 
fonkelende oogjes.  
 
Bij de aanvang van het eerste leerjaar wordt een peter- en meterwerking opgestart. 
Tijdens een leuke kennismakingsactiviteit maken de leerlingen uit het eerste leerjaar 
kennis met hun peter of meter uit de derde graad. Doorheen het schooljaar kan een 
kind steeds bij zijn/haar meter of peter terecht. Op de speelplaats kunnen peters of 
meters bijvoorbeeld inspringen om te troosten, bemiddelen bij een conflict of een handje 
helpen bij het strikken van veters, … Tijdens het schooljaar wordt er af en toe 
klasdoorbrekend gewerkt tussen peter of meter en petekind. 
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Lagere	  school	  

 
 

CITO 
 

CITO rekenen en spelling 3.0 
 

Tweemaal per schooljaar worden gestandaardiseerde en methode-onafhankelijke 
leerlingvolgsysteemtoetsen afgenomen: in het midden en op het einde van het 
schooljaar. De klassikale toetsen van rekenen en spelling worden afgenomen in de hele 
lagere school. Op het einde van het 6de leerjaar worden geen CITO-toetsen afgenomen. 
Alle leerlingen worden dus continu gevolgd gedurende een langere onderwijsperiode. 
Met behulp een digitaal programma verwerkt de zorgcoördinator de resultaten. Via 
grafieken kunnen we vooruitgang, stagnatie of achteruitgang vaststellen. De leerlingen 
die speciale onderwijsaandacht verdienen, worden gesignaleerd.  Op basis van de 
resultaten kan eventueel een remediëringsgroepje rond welbepaalde leerinhouden 
gevormd worden.  
 

AVI 
 

AVI is de afkorting van analyse van individualiseringsvormen. Aan de hand van de AVI-
toetsen wordt het technisch leesniveau van leerlingen gescoord. We gebruiken de 
nieuwe normering (12 niveaus). De AVI-toetsen worden individueel afgenomen door de 
zorgcoördinator. Het is de bedoeling dat de leerling een tekst vlot en met zo weinig 
mogelijk fouten voorleest. Op basis van de leestijd en het aantal fouten wordt het AVI-
niveau bepaald. Leerlingen met faalangst kunnen indien gewenst een schriftelijke AVI-
toets (nieuwe normering) afleggen. Na een AVI-toetsafname worden de resultaten 
meegedeeld via een diploma. Bij het aankopen of ontlenen van boeken is het belangrijk 
dat er niet blind gestaard wordt op het behaalde AVI-niveau. Leesplezier is immers ook 
heel belangrijk. Daarom wordt er best gekozen voor een boek dat aansluit bij de 
belevingswereld van de leerling. Een leerling kan een bepaald onderwerp zo leuk 
vinden dat hij/zij een moeilijker boek over dat onderwerp met veel plezier kan lezen.  
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Maatregelenplan  

 
De zorgcoördinator stelt een individueel maatregelenplan op voor leerlingen met een 
beperking of met een diagnose van een leer- of gedragsstoornis. Het maatregelenplan 
bevat een overzicht van de STICORDI-maatregelen.9  
Het maatregelenplan bestaat uit volgende onderdelen10:  

-‐ Gegevens van de leerling: naam, contactgegevens, schoolloopbaan. 
-‐ Verantwoording: diagnose. 
-‐ Afgesproken maatregelen op klasniveau:  

• Aangepast curriculum. 
• Aangepaste evaluatie.  
• Affectieve ondersteuning: veiligheid, geborgenheid, aanvaarding, opbouw 

van relaties, afbouw van sociaal isolement, versterken van zelfvertrouwen.  
• Stimuleren van de werkhouding, zelfstandigheid en motivatie.  
• Structuren van de leeromgeving.  
• Ondersteunen van taal. 
• Ondersteunen van rekenen.  
• Ondersteunen van ruimtelijk inzicht en motoriek.  
• Ondersteuning bij afwezigheden.  
• Ondersteuning bij studiekeuze.  
• Andere maatregelen.  

-‐ Afgesproken maatregelen op schoolniveau:  
• Ondersteunen van de participatie.  
• Gebruik van hulpmiddelen.  

-‐ Sterktes van de leerling. 
-‐ Ondersteuningsbehoeften leraren: Wat kan de leraren helpen en/of wat heeft 

reeds geholpen bij de ondersteuning van de leerling?  
-‐ Ondersteuningsbehoeften ouders: Wat hebben de ouders nodig of wat heeft 

reeds geholpen bij de ondersteuning van hun kind?  
-‐ Begeleiding en hulpverlening: schoolinterne en – externe hulpverlening.  
-‐ Betrokkenen: de ondergetekenden engageren zich ertoe om de afspraken in het 

maatregelenplan in de mate van het mogelijke na te komen. 
Bij de aanvang van elk schooljaar worden de maatregelen met de leraar van de huidige 
klas, de zorgcoördinator en de ouders besproken. Alle betrokkenen ontvangen na het 
overleg een samenvatting met een overzicht van de STICORDI-maatregelen van het 
huidige schooljaar.  

 
 

                                            
9	   STICORDI	   verwijst	   naar	   stimuleren,	   compenseren,	   remediëren	   en	   dispenseren.	  
Dispenseren	  betekent	  dat	  er	  leerplandoelen	  aan	  het	  gemeenschappelijk	  curriculum	  kunnen	  
toegevoegd	   worden.	   Daarnaast	   betekent	   dispenseren	   ook	   dat	   leerlingen	   bepaalde	  
leerplandoelen	   niet	   hoeven	   te	   bereiken,	   maar	   dat	   deze	   doelen	   vervangen	   worden	   door	  
evenwaardige	   doelen.	   	   Indien	   het	   niet	   mogelijk	   is	   om	   bepaalde	   leerplandoelen	   te	  
vervangen,	   kan	   de	   klassenraad	   besluiten	   om	  deze	   doelen	   te	   schrappen.	   In	   uitzonderlijke	  
gevallen	  kan	  een	  domein	  of	  een	  leergebied	  geschrapt	  worden.	  	  
10	  Afhankelijk	  van	  de	  diagnose	  wordt	  het	  accent	  gelegd.	  Bv.	  Het	  maatregelenplan	  van	  een	  
leerling	   met	   diagnose	   dyslexie	   zal	   voornamelijk	   ondersteunende	   maatregelen	   voor	   taal	  
bevatten.	  Op	   zijn/haar	   rapport	  worden	  de	   toetsen	  van	  Nederlands	   en	  Frans	   geëvalueerd	  
met	   een	   ‘blauwe,	   knipogende	   smiley’.	   	   Deze	   maatregel	   geldt	   ook	   voor	   andere	  
leerstoornissen.	  
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Welbevinden en betrokkenheid 

 
Zorgbrievenbus 

De zorgbrievenbus bevindt zich in de inkomhal naast het secretariaat. Bij de brievenbus 
hangen formulieren die de leerlingen kunnen invullen als het sociaal-emotioneel moeilijk 
loopt. Soms durven leerlingen iets niet te vertellen. Het opschrijven van hun gedachten 
en gevoelens kan  drempelverlagend werken. Op het formulier vullen de leerlingen 
eerste enkele algemene gegevens in: naam, klas, datum.  Vervolgens wordt er aan hen 
gevraagd om aan te duiden hoe ze zich op school voelen en wat ze graag willen 
vertellen. De zorgcoördinator of de directie kijken de brievenbus regelmatig na. De 
inhoud van het geposte formulier wordt eerst met de betrokken leerling besproken 
tijdens een individueel gesprek. Er wordt samen naar mogelijke oplossingen gezocht. 
Bv. Na een conflict op de speelplaats wordt er een herstelgesprek gevoerd met de 
betrokken leerlingen.  

 
Enquête CEGO: Wat vind ik van mijn school?  

Bij leerlingen die van school veranderden of leerlingen die zich niet zo goed voelen op 
sociaal-emotioneel vlak wordt deze enquête weleens afgenomen. De afname gebeurt 
individueel, tijdens een gesprek met de zorgcoördinator of een stagiair(e) Toegepaste 
Psychologie.  
Hieronder volgen enkele voorbeelden van vragen uit de enquête (1ste graad):  

-‐ Hoe voel jij je als het tijd is om naar school te gaan? 
• Ik voel me dan nooit goed.  
• Ik voel me dan soms goed en soms niet goed.  
• Ik voel me dan altijd goed.  

-‐ Hoe boeiend en interessant vind je lezen?  
• Ik vind het altijd saai.  
• Ik vind het soms saai en soms boeiend.  
• Ik vind het altijd boeiend.  

-‐ Hoe goed ben je in rekenen?  
• Hierin ben ik nooit goed.  
• Hierin ben ik soms goed en soms niet goed.  
• Hierin ben ik altijd goed.  

-‐ …  
De resultaten van de enquête worden nadien teruggekoppeld naar de leraar en de 
ouders.  

 
Sociogrammen 

Minstens één maal per schooljaar wordt in elke klas een sociogram afgenomen om een 
overzicht te krijgen van de sociale posities binnen de klasgroep. De afname gebeurt 
individueel via Schoolonline. Elke leerling beoordeelt de relaties met zijn/haar 
klasgenoten als positief (groen), neutraal (wit) of negatief (rood). Nadien worden de 
resultaten in kaart gebracht door Schoolonline. Opvallende resultaten worden indien 
nodig gemeld aan de betrokken ouders. 
 

Pesten 
 Meer informatie in verband met pesten kan u terugvinden in het ‘project pesten’ op 
         de website van de school. 
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Overgang lagere school – secundaire school 

 
Studiekeuze 

 
De leerkracht van het 6de leerjaar en een CLB-medewerker begeleiden de leerlingen en 
de ouders bij het maken van een studiekeuze. Rond februari maken de leerlingen in de 
klas tijdens het thema ‘studiekeuze’ onder andere kennis met de structuur van het 
secundair onderwijs. De CLB-medewerker verkent met de leerlingen de verschillende 
studiemogelijkheden via de webiste www.onderwijskiezer.be. De leraar brengt samen 
met de leerlingen een bezoek aan enkele scholen in de omgeving, zodat ze de sfeer al 
eens kunnen opsnuiven.  
Tijdens de oudercontacten die daarop volgen wordt het advies rond de studiekeuze met 
de ouders en de leerling besproken. De leraren beschikken over flyers van 
verschillende scholen in de omgeving. Er wordt de ouders warm aanbevolen om zeker 
eens een kijkje te gaan nemen op de opendeurdagen van enkele secundaire scholen.  

 
BASO-fiche 

 
De BASO-fiche wil ertoe bijdragen dat de overgang voor leerlingen van de lagere naar 
de secundaire school vlot verloopt. De fiche is bedoeld om de ouders te ondersteunen 
bij hun communicatie met de secundaire school over de noden van en geboden zorg 
aan hun kind. De inhoud wordt opgesteld door de zorgcoördinator. Via het laatste 
rapport wordt de fiche bezorgd aan de leerling en zijn/haar ouders. Het document wordt 
door de ouders aan de secundaire school gegeven.  
 

Getuigschrift 
 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na 
beslissing van de klassenraad. De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift 
basisonderwijs indien uit het leerlingendossier blijkt dat de leerling bij het voltooien van 
het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in voldoende mate bereikt 
heeft.  
Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs bij het voltooien van het lager onderwijs 
niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van het aantal gevolgde 
schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.  
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er een striktere koppeling tussen het getuigschrift 
basisonderwijs en de toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar secundair onderwijs. 
Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs gaan naar het eerste leerjaar A van het 
secundair onderwijs, leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs gaan naar 1 B.  
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