Zorgbeleid

versie 1-09-2017

De kinderen die aan onze school worden toevertrouwd, willen we met de beste zorg
omringen.
Deze zorg is een opdracht van het hele schoolteam en vraagt een goed zorgbeleid.
1. Organisatie van de zorg
2. Het zorgcontinuüm
3. Concrete acties binnen het zorgbeleid

1. Organisatie van de zorg
Ieder kind heeft zijn eigenheid en elke leerkracht besteedt dan ook voldoende aandacht aan
de basiszorg en individuele noden van elk kind. De klasleerkracht is bijgevolg het eerste
aanspreekpunt als er iets te bespreken is betreffende het kind.
Een doorgedreven collegiale samenwerking zorgt ervoor dat leerkrachten bij zorgnoden
beroep kunnen doen op elkaar en dat het hele team verantwoordelijk is voor alle kinderen.
Sommige kinderen hebben meer en andere zorgen nodig. Deze zorg wordt gecoördineerd
door de zorgcoördinatoren. Leerkrachten en ouders kunnen beroep doen op hen bij vragen.
Voor de kleuterschool is dit Ingrid Vanderheyden (Terbank en Egenhoven)
Voor de lagere school zijn dit Sofie Hendrickx (Egenhoven) en Karina Lepaige (Terbank)
Zij werken zowel op kind-, op leerkracht- als op schoolniveau.
- op kindniveau kan dit bv. zijn: observeren en ondersteunen van zorgkinderen in de
klas, afnemen van individuele testen
- op leerkrachtenniveau bv.: ondersteuning en coaching van leerkrachten rond
zorgkinderen en zorgvragen, informatie en materialen opzoeken en doorgeven,
ondersteuning door een digitaal systeem, organiseren van de (pre- ) MDO en
oudergesprekken
- op schoolniveau bv.: aanspreekpunt zorg, coördinatie zorgbeleid, contacten met
externen
Naast de zorgcoördinatoren is er ondersteuning in de klassen door extra leerkrachten.
Hierdoor kunnen de klassen opgesplitst worden om te differentiëren en is er ondersteuning
voor leerlingen met speciale zorg mogelijk. Anderstalige nieuwkomers hebben ook recht op
extra lestijden voor taalontwikkeling.
Wanneer nood is aan verdere ondersteuning kan het vrij CLB Leuven ingeschakeld worden.
Het CLB-anker voor de vestigingen in Terbank is Lucia Dirix.
Het CLB-anker voor de vestiging in Egenhoven is Loes Kestens.

2. Het zorgcontinuüm
De zorgvisie met al zijn zorginitiatieven omvat vier fasen:

Fase 0 Brede basiszorg is de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs
optimale ontwikkelingskansen aan alle leerlingen te bieden. De klasleerkracht houdt
rekening met de individuele verschillen tussen de leerlingen binnen het gemeenschappelijk
curriculum.
Fase 1 Er gebeuren specifieke aanpassingen volgens de noden van individuele kinderen bij
wie ongerustheid bestaat over de leerontwikkeling. De vraag naar verhoogde zorg wordt
besproken met de zorgcoördinator, de ouders en de leerling en kan rekenen op
ondersteuning van het CLB.
Fase 2 Kinderen met leermoeilijkheden, leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen
hebben nood aan een uitbreiding van zorg. Het zorgteam (de leerkracht, de zorgcoördinator,
de CLB- medewerker, de directeur) doet waar nodig beroep op externen zoals ouders,
logopedist, arts, revalidatiecentra, GON-begeleiding, …)
De school houdt de regie van de zorg op school en overlegt over specifieke maatregelen
zoals compenseren (een taak of leerstofonderdeel vervangen door iets anders) en
dispenseren (een deel leerstof laten vallen).
Fase 3 Voor een aantal kinderen zal de “gewone zorg” op school ontoereikend zijn omwille
van zeer specifieke onderwijsbehoeften. De school zal dan samen met de ouders en het CLB
op zoek gaan naar andere onderwijsoplossingen. Een overstap naar het buitengewoon
onderwijs of werken met een IAC is dan aangewezen. Dit kan enkel met een verslag van het
CLB.
Een individueel aangepast curriculum (IAC) wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling
worden opgesteld en hij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet hoeft te halen

3. Concrete acties binnen het zorgbeleid
Hoe wordt er concreet op zorgnoden ingespeeld? Enerzijds gebeuren er een aantal
preventieve activiteiten om te werken aan een positief schoolklimaat; daarnaast worden er
acties gesteld indien een probleem voorkomt.
Hier volgen wat voorbeelden, verdeeld onder een aantal terreinen, die vooral vallen onder
de “brede basiszorg”.
De overgang naar “verhoogde zorg” is niet eenduidig. Een aantal aanpassingen worden voor
de hele klas aangeboden en een aantal zijn meer individueel gericht. Dit kan ook in de
andere richting: soms komt er uit een individuele aanpassing een voordeel voor de hele klas
en wordt dit een “basiszorg”.
Bv men hangt een daglijn omhoog voor een kind met ASS, maar dit komt ook ten goede aan
andere kinderen die nood hebben aan structuur.
Werken aan socio-emotionele vaardigheden
- Regelmatig worden er klasinterne of -overschrijdende projecten georganiseerd die
inzetten op socio-emotionele vaardigheden (bv. Axenroos, No blame, ... )
- Wanneer nodig worden er klasgesprekken georganiseerd, enerzijds algemeen bv bij
het starten van de dag, anderzijds ook naar aanleiding van een gebeurtenis of
probleem (bijv. bij melding van een pestprobleem).
- Speelplaatsafspraken zorgen voor veiligheid en duidelijkheid.
Samenwerking in verschillende werkvormen
- Leerlingen ondersteunen elkaar (Bv. tutorlezen,…)
- Klasoverstijgende uitstappen zorgen voor meer samenhang: sportdagen, bosklassen,
verkeerspark.
- Werken met coöperatieve werkvormen: klasoverschrijdende keuze-activiteiten,
werken met differentiatiegroepen, hoekenwerk
- Leerkrachten ondersteunen elkaar.
o Co-teaching: met 2 leerkrachten voor een (gezamenlijke) klas staan om zo
meer op individuele noden in te gaan.
o Pre-teaching (door ouders of ondersteunende leerkracht): de te verwachten
“moeilijke leerstof” op voorhand doornemen met het kind, zodat het al een
voorsprong heeft wanneer deze klassikaal wordt aangebracht.
o Anderstalige leerlingen die geen eenduidig niveau hebben bv. een verschil op
cognitief en socio-emotioneel vlak, of voor taal en rekenen, volgen les in
meerdere klassen.
Meer structureren
- Sommige kinderen (bv met ASS, AHD, ook anderen) hebben nood aan meer
visualisering. (bijv. een daglijn, pictogrammen, …)
- Bekijken van de klasopstelling.
Werken aan leerinhouden en didactiek
- Differentiëren kan op verschillende vlakken: qua tempo, niveau, hoeveelheid

-

-

Instructie kan op een meerdere manieren gegeven worden: sommige kinderen
kunnen starten na een basisuitleg terwijl anderen nog meer of individuele uitleg
krijgen.
Gebruik van ondersteunende materialen (bijv. tafelkaart, koptelefoon, …)
Remediëren: herhalings- of verdiepingsoefeningen na toetsen
Verschillende evaluatievormen
Er is de mogelijkheid huiswerk op school te maken onder begeleiding van een
leerkracht.

Formele testings en overlegmomenten (naast observaties en testen in klassetting)
- In onze school wordt de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht door middel
van een kind- en leerlingvolgsysteem aan de hand van genormeerde toetsen. Op
deze manier kunnen er tijdig aangepaste maatregelen genomen worden voor de
zorgleerlingen.
o in de kleuterschool: 2de kleuterklas : taal- en rekentesten, 3de kleuterklas:
toetertesten
o in de lagere school: SALTO-test (algemene taalkennis) bij aanvang van het
eerste leerjaar, LVS- testen rekenen en spelling 2X/jaar, AVI- testen
(leesniveau) 2X/jaar
- 2 keer per schooljaar wordt er per klas een multidisciplinair overleg gepland met de
zorgcoördinator, klastitularis en directie. Alle kinderen en vooral de kinderen met
speciale noden worden besproken. Hieruit kunnen, indien nodig, gesprekken met de
ouders en/of CLB voortvloeien en/of afspraken gemaakt worden m.b.t. de concrete
noden en aanpak.
- Op het einde van het schooljaar zijn er overgangsgesprekken met de verschillende
klasleerkrachten. In het kader van de overgang kleuterschool-lagere school wordt de
hele klas overlopen met het zorgteam. Op het einde van het 6de leerjaar wordt de
klas overlopen bij het invullen van de BASO-fiche (fiche voor de overgang naar het
secundair)
- Alle gegevens worden bewaard in een digitaal zorgsysteem, Questi.
Ouderbetrokkenheid
- De school wenst laagdrempelig te zijn: ouders kunnen terecht in de school, mogen
vragen stellen als ze met iets zitten.
- Wisselwerking: we zorgen voor beter schoolklimaat door een positieve
samenwerking ouder-school. In dat kader wensen we ook graag ouders veel
betrekken bij concrete schoolactiviteiten.
- Alle leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Ouders moeten
het vertrouwen hebben dat de school goed zorgt voor hun kind.
- (nieuw) We wensen een ouder te voorzien als aanspreekpunt van de klas. Op deze
manier kan er enerzijds een makkelijkere infodoorstroming of planning gebeuren, en
anderzijds kan dit de drempel verlagen bij vragen of ideeën.

