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Algemene zorgvisie op school 

Onze school heeft als specifieke opdracht zorg te dragen voor de opvoeding van jonge mensen: in de 

eerste plaats door goed onderwijs te verstrekken en door een brede ontwikkeling te verzekeren. Dit 

kadert ook in onze specifieke opdracht van het Katholiek Basisonderwijs. 

Bij deze opdracht staat het kind centraal en wordt er uitgegaan van de gehele persoon zowel het 

cognitieve, het psychomotorische als het sociaal-emotionele (hoofd, hart en handen). 

We kijken door de bril van handelingsgericht werken naar de kinderen in onze school. We laten ons 

helpen door de denkvragen per actiepunt. 

Als leidraad hanteren we  het zorgcontinuüm van het VVKBaO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo willen wij streven naar alle kinderen maximaal kansen te geven. We willen gepast reageren op de 

zorgvragen die opduiken bij de ontwikkeling van het kind.  
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De bril van HGW, onze denkvragen 

1. De onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van de 

leerkrachten en ouders staan centraal.  
o Wat heeft deze leerling/leerkracht/ouder nodig om het vol te houden?  Hoe formuleren we 

deze behoefte? Of hoe uit die behoefte zich? 

o Wat werd al geprobeerd en met welk effect? 

o Wat denkt de aanmelder van een MDO dat de leerling nodig heeft? 

Hoe kan deze leerling het beste geholpen worden? Is het nodig om 

externe hulp (‘de Accolade’, logo, …) in te roepen ? 

o Welke soort instructie, opdrachten, materialen, leeractiviteiten, 

feedback, groepsgenoten of leerkrachten heeft deze leerling nodig? 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 
o In welke situatie gaat het beter of juist slechter? Wat is er dan anders in die situatie? 

o Wat denkt de leerling/leerkracht/ouder dat hij anders kan doen waardoor de situatie 

verbetert? 

o Welke aanpak van de leerkracht is al goed afgestemd op wat de leerling nodig heeft en waar 

liggen de veranderingsmogelijkheden? 

o Wat wil de leerling/leerkracht/ouder graag aan de ander vragen? 

o Welke specifieke kenmerken heeft dit kind? 

o Wat zijn de kenmerken van de onderwijsleersituatie/opvoedingssituatie? 

3. De leerkracht doet er toe. 
o Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht? 

o Waarin is de leerkracht sterk? 

o Welk rolmodel is deze leerkracht? 

o Welke verwachtingen heeft deze leerkracht? 

o In welke mate staat de leerkracht open voor feedback? 

o Welke vaardigheden, kennis, collega’s, directie… kunnen deze leerkracht 

helpen bij het zoeken naar een oplossing? 

4. We hebben aandacht voor het positieve. 
o Wat gaat goed? 

o Wanneer gaat het beter? Wanneer stelt het probleem zich niet of minder? 

Wat heeft hier invloed op? 

o Hoe houdt de leerling/ouder/leerkracht het vol? 

o Wat zijn de krachten van deze leerling/ouder/leerkracht? De omgeving? 

o Kunnen we het probleem relativeren door rekening te houden met de leeftijd, de duur van 

het probleemgedrag, de omstandigheden, de socioculturele setting, de 

hoeveelheid/frequentie van het probleem, de intensiteit… 
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5. We werken constructief samen. 
o Wie kan goed met de leerling/ouder/leerkracht praten? 

o Wie is er momenteel bij de zorg betrokken? 

o Welke deskundigen zijn betrokken en kunnen ons relevante informatie 

geven? 

o Wat vindt de leerling/ouder/leerkracht zelf van het probleem? 

o Welke verklaringen geeft de leerling/ouder/leerkracht? 

o Welke oplossing stelt de leerling/ouder/leerkracht… voor? Welke tips van de leerling zelf, de 

ouders of deskundigen kunnen we gebruiken? 

o Wat leren we uit het gesprek met de leerling/de ouders/de leerkracht…? 

6. We werken doelgericht. 
o Wat is er aan de hand? Wat is de aanleiding van de aanmelding?  

o Met welk doel wordt de leerling op het MDO besproken? 

o Welke bijkomende info is er over de leerling beschikbaar op vlak van de gezinscontext, de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en het schools functioneren? 

o Hoe gaan we ontbrekende informatie verzamelen? 

o Hoe kunnen we wat werkt, behouden of nog versterken? 

o Welke kenmerken kunnen we beïnvloeden? Met welk doel? 

o Wat vinden we hierbij minimaal noodzakelijk? 

o Hoe gaan we het effect van wat we doen evalueren? 

7. Onze werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. 
o Wie doet wat, hoe en wanneer? 

o Wie communiceert met alle betrokkenen (leerkrachten, ouders, leerling…)? 

o Wanneer wordt geëvalueerd? 

o Wie maakt het verslag? Hoe? Waar en door wie is het raadpleegbaar? 
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Fase 0: brede basiszorg 

De eerste fase van het zorgcontinuüm is de brede basiszorg. 

De leerkracht zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs door een krachtige leeromgeving te realiseren. Fase 

0 is met andere woorden de basisdidactiek. Hoe beter we die uitbouwen, hoe minder leerlingen 

nood hebben aan uitbreiding van zorg of verhoogde zorg.  

Krachtige leeromgeving  
In onze school zorgen we voor een krachtige leeromgeving, we zorgen voor leersituaties die sterk 

uitdagend zijn. Ze bevatten veel doe-activiteiten, probleemsituaties die aangepast zijn aan het niveau 

van de leerling of leerrijke inhouden. Bij zulke leeromgevingen voelen leerlingen zich maximaal 

betrokken. De leerkracht houdt zoveel mogelijk rekening met het ontwikkelingstempo, de individuele 

mogelijkheden en de achtergrond van elke leerling.  

Concreet betekent dit:  

 Dat de leerkracht aandacht schenkt aan een positief klasklimaat. Dit kan door rekening te 

houden met plaatsen in de klas, door goede afspraken te maken, door open te staan voor de 

ideeën, meningen en de gevoelswereld van elke leerling, door aandacht te hebben voor de 

verschillen tussen de leerlingen.  

 Dat de leerkracht in de les rekening houdt met de beginsituatie van de leerlingen.  

 Een flexibele klasorganisatie waarin verschillende werkvormen gehanteerd worden. 

Voorbeelden hiervan zijn: klasdoorbrekend werken, groepswerk en kringgesprekken.  

 Vanuit de observaties van de focusdoelen wordt de klaswerking aangepast door de klasjuf. 

Dit kan in samenspraak met de zorgjuf. 

Afstemmen op de behoeften van de leerling  
Door gericht te werken biedt de leerkracht optimale onderwijskansen voor een brede ontwikkeling 

van alle leerlingen. Hij vertrekt vanuit de talenten van het kind, het positieve staat centraal. Dit legt 

de nadruk op groeikracht. Door de ontwikkeling van alle leerlingen systematisch op te volgen, kan de 

leerkracht gericht inspelen op de onderwijsbehoeften van elke leerling. Daartoe voert onze school 

een doordacht evaluatiebeleid. 

We volgen op een brede manier de stappen op die kinderen in hun ontwikkeling zetten, onder meer 

via:  

 Invullen van onze zorgschrift : algemene observatie + observatie van onze focusdoelen per 

thema (KS)  

 klastoetsen en rapporten (LS), talentenkaart (KS) 

 toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS-VCLB) (LS) 

 gesprekken met kinderen en/of hun ouders  

 invullen van screeningslijsten in oktober in Questi 

 invullen van screeningslijsten in januari-februari in Questi 
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Breed kijken naar leerlingen en hen opvolgen kan niet zonder dat je gegevens verzamelt en 

registreert. Het leerlingendossier in Questi brengt de ontwikkeling van de leerling zo ruim mogelijk in 

kaart. Alle leerlingen worden systematisch opgevolgd.  

Als een leerling opvalt omdat hij zich anders, sneller of langzamer ontwikkelt, wordt deze zorg door 

de leerkracht samen met de zorgleerkracht geanalyseerd om de onderwijsbehoeften te achterhalen 

en om interventies te plannen.  

Mogelijke interventies:  

 de instructie voor een kleiner groepje leerlingen herhalen  

 materiaal voorzien om het denkproces te ondersteunen, bv. onthoudkaarten of concreet 

materiaal 

 meer tussenstapjes voorzien  

 leerlingen elkaar laten helpen  

 binnenklasdifferentiatie: in opdracht, in tempo, in hoeveelheid; zowel voor minder sterke als 

voor sterkere leerlingen. Hiervoor werken we met een 3-sporen beleid. Dit staat verder 

uitgelegd bij de zorgmomenten. 

 individuele bundels voor leerlingen, contractwerk  

 hoekenwerk  

 … 

Betrokkenheid: samen school maken  
Binnen een continuüm van zorg ontwikkelt zich een continuüm van overleg en communicatie met 

alle betrokkenen: de leerlingen, de ouders en het schoolteam. Alle betrokkenen hebben er baat bij 

om eerlijk en correct op een bevattelijke manier te worden geïnformeerd en geraadpleegd. 

Wederzijds respect en het ernstig nemen van elkaars inzichten en meningen verhoogt het 

vertrouwen, de doelgerichtheid en de afstemming op elkaar.  

Mogelijke interventies:  

 de leerkracht heeft geregeld gesprekjes met een leerling (kindcontacten) 

 communicatie met ouders: oudercontacten (fysiek of digitaal via Google Meet), via de 

agenda of e-mail  

 ouders worden betrokken bij activiteiten  

 handelingsgerichte overdracht van leerlingengegevens aan het eind van de lagere school: de 

leerkracht stelt samen met de leerling en de ouders een BaSO-fiche op  

 klasbespreking: op geregelde tijdstippen komt iedere klas systematisch aan bod voor een 

bespreking met de zorgcoördinator of het zorgteam. Dit is het pré MDO =strategieoverleg 

waarbij de noden bepaald worden, op klasniveau, op individueel niveau of groepsniveau.  

 overgangsbespreking: gesprekken tussen leerkrachten bij het overgaan naar een volgend 

leerjaar  

 zorgoverleg: leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden besproken met de 

zorgleerkracht of met de zorgcoördinator. Samen zoeken we naar een effectieve aanpak in 

de klas en breiden we uit naar Fase 1.  

 collegiaal overleg tussen leerkrachten van eenzelfde leerjaar  
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Fase 1: De zorgwerking praktisch op onze school 

Ons zorgteam 
zorgcoördinatie kleuters Marina Polfliet 

zorgleerkrachten kleuters Marina Polfliet 

Zoë Heidbuchel                                         

(vervangen door Silvie De Tender) 

Vicky  Van Cleemput 

Annelies De Block 

zorgcoördinatie lager (leerjaar 1 en 2) Luc Dhanis 

zorgleerkracht lager (leerjaar 1 en 2) Luc Dhanis 

zorgcoördinatie lager (leerjaar 3 en 4) Caroline De Jonghe 

zorgleerkracht lager (leerjaar 3 en 4) Caroline De Jonghe 

zorgcoördinatie lager (leerjaar 5 en 6) Yamina Nafih 

zorgleerkracht lager (leerjaar 5 en 6) Yamina Nafih 

Zorgleerkracht in alle leerjaren van het lager Ann Wauters 

Lobke Tavernier 

Onze uurverdeling 

Juf Annelies   

Juf Annelies geeft 2 uur extra bewegingsmoment (bodymap) klasoverschrijdend in de zorgwerking 

van de kleuters. Dit doet ze tot 7 maart, want dan worden deze uren peuterturnuren.   

Juf Zoë (vervangen door Silvie De Tender) 

Juf Silvie geeft 5 lestijden zorg tot aan de herfstvakantie. Daarna geeft ze 17 lestijden zorg in de 

kleuterschool tot 7 maart.  Na 7 maart wordt er een peuterklas opgestart.  

Juf Vicky 

Juf Vicky geeft 7 lestijden zorg in de kleuterschool tot 7 maart. Na 7 maart krijgt zij 2 instaplestijden 

bij en wordt er een peuterklas opgestart. 

Juf Marina             
Juf Marina geeft 7 lestijden (+ 1 plage uur) zorg in de kleuterschool. De zorguren kunnen aangepast 

worden doorheen het jaar i.f.v. individuele zorg van kleuters, noden van klasgroep. Verder is zij ook 

nog 11 lestijden + 1 plageuur zorgcoördinator van de kleuters. 
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Meester Luc 

Meester Luc geeft 18 lestijden zorg in het eerste en tweede leerjaar. Verder is hij ook nog 2 lestijden 

zorgcoördinator van het eerste en tweede leerjaar.  

Juf Yamina 

Juf Yamina geeft 10 lestijden zorg in het vijfde en zesde leerjaar. Verder is zij ook nog 2 lestijden 

zorgcoördinator van het vijfde en zesde leerjaar. Ook geeft zij 6 lestijden ploeterclub aan de sterke 

leerlingen van de lagere school. 

Juf Caroline 

Juf Caroline geeft 14 lestijden zorg in het derde en vierde leerjaar. Verder is zij ook nog 2 lestijden 

zorgcoördinator van het derde en vierde leerjaar en 6 lestijden zorgcoördinator op schoolniveau 

(lagere school). 
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Fase 1: De zorgwerking in onze kleuterschool 

1. Algemeen 
 

- We werken in de kleuterschool met themafiches in onze Questi agenda. Per week hebben we 

focusdoelen die we observeren (zie zorgschrift). Vanuit deze en andere klasobservaties formuleren 

we onze zorgvragen. De juffen starten dit schooljaar met ‘Focusdoel zorg’ bij de themafiche. Hierbij 

stellen ze zelf een zorgfocus voorop vanuit hun observatie van klaswerking voor een groep of 

individuele kleuter.  

We werken vooral procesgericht zodat we het leerproces van de kleuters goed kunnen observeren. 

(Productgericht werken we in volgende thema’s : grootouders, sint, kerstmarkt, Pasen, moeder- 

vaderdag.) 

Elke klasjuf van de 2de en 3de kl klas krijgen 1 (of 2 naargelang de nood) vaste zorgmomenten per 

week. Dit wordt vooral gebruikt om rond het ‘Focusdoel zorg’ te kunnen werken. (nieuw dit 

schooljaar). 

Daarnaast zijn er  vraaggestuurde zorgmomenten. Ten laatste tegen donderdag voorafgaand aan de 

nieuwe werkweek bezorgt de klasjuf via mail de zorgvraag aan de zorgcoördinator. Ze verdeelt de 

zorgvragen over de verschillende zorgjuffen. In deze vraaggestuurde zorgmomenten kan er in de 

klas, uit de klas of klasoverschrijdend gewerkt worden naargelang de zorgvraag. 

De observaties worden bijgehouden in de schrift van de zorger en de juf ontvangt op het einde van 

de week een kopie voor haar zorgschrift 

Vrijdag worden de zorgmomenten door de zorgers doorgestuurd via de gedeelde Questi agenda naar 

de kleuterjuffen. Zo kunnen ze de zorgmomenten inplannen in hun klaswerking voor de komende 

week en een optimale ondersteuning bieden. 

 

- Verder werken we met individuele en groepszorgplannen, zorg vanuit focusdoel zorg SR, de 

ploeterclub, clustergroep Taal, clustergroep Denken, clustergroep bodymap (zorg)…(zie hieronder) 

De zorguren worden aangepast doorheen het jaar i.f.v. individuele zorg van kleuters, noden van de 

klasgroepen. In elke personeelsvergadering houden we een kort praatmoment ‘zorgnieuws’ om onze 

zorgwerking bij te sturen. 

Informele gesprekken blijven belangrijk. 
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 Zorgmomenten zijn er voor een kleuter of een groep kleuters die een extra ondersteuning 

nodig hebben of voor kleuters die een extra speluitdaging kunnen gebruiken. We trachten 

ernaar kleuters te benaderen volgens hun noden. Zorg is op alle vlakken, sociaal-emotioneel, 

denkontwikkeling, taalontwikkeling, fijne en grove motoriek, voor een derde kleuter ook 

vaardigheden die belangrijk zijn bij de overstap naar het eerste leerjaar. 

 Een zorgjuf is er om mee de zorg te helpen dragen voor je (zorg) kleuters van je klas. Je staat 

niet alleen in voor de opvolging van je kleuters of met de zorgen van je klasgroep. 

 De zorg gebeurt in de klas of in de zorgklas bv bij klasoverschrijdende zorgmomenten. Alle 

bevindingen vooral i.v.m. de zorgkleuters worden in een zorgschrift genoteerd. Deze schrift 

blijft in de klas. 

 

 

2. Hoe kan een zorgmoment eruit zien? 

1. De klasjuf heeft een zorgvraag vanuit haar observatie van de focusdoelen van het thema:                                                                                                    

-  De zorgjuf helpt de klasjuf mee bij het observeren, bedenken van een oplossing i.v.m. haar 

zorgvraag. Er kunnen in samenspraak spelen aangereikt worden of er wordt met materiaal van de 

klas gewerkt tijdens het zorgmoment. bv. een groepje kan niet goed knippen of bv. een groepje 

kleuters zijn vlot in cijfers of dit groepje (of kleuter)  heeft hulp nodig  op de verkeersmat (er is geen 

mooi spel. 

- Een differentiatiemoment:  

Bv: De klasjuf leidt een groep en de zorgjuf leidt er ook één. Dit kan tijdens een taalactiviteit; rijmen 

op 2 niveaus, sterkere – minder sterke,. 

- Een klasondersteuningsmoment:                                                                                                                                

Ofwel leidt de klasjuf een groep en houdt de zorgjuf het hoekenwerk en het spel van zorgkleuters in 

het oog, ofwel omgekeerd. Ofwel leiden beiden een groep en spelen de overige kleuters in de 

hoeken. De zorgkleuters worden in het spelaanbod betrokken, geobserveerd, gestuurd. 

 

2. Er wordt gewerkt rond het individuele zorgplan van een kleuter:                                                 

De individuele zorgplannen worden meestal opgesteld na een pré MDO m.b.v. de klasscreening, 

balans soms ook na een grote, plotse nood.  

3.  We bieden zorg vanuit ‘een focusdoel vanuit de zorg’:                                                                                                                                                                          

- De zorgjuffen kunnen ook een zorgmoment aanbieden bv voor taalarme kleuters.  De juffen geven 

de namen met kleuters met deze noden. Deze momenten zijn klasoverschrijdend, zowel horizontaal 

als verticaal of per parallelklas. 

- Er kan ook gewerkt worden rond de generieke doelen van schoolrijpheid voor 2de en 3de kleuters, dit 

op dezelfde werkwijze als hiervoor. 
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4. We bieden zorg vanuit socio-emotioneel hoek:                                                                                                          

Naast het cognitieve luik, besteedt het zorgteam ook aandacht aan het sociaal-emotionele. De klasjuf 

blijft de eerste persoon die aangesproken kan worden bij sociaal-emotionele problemen bij zijn/haar 

leerlingen. 

5. We bieden de ploeterclub aan:                                                                                                                                        

In het ploeterclubmoment komen we vooral tegemoet aan de kleuters die een extra uitdaging nodig 

hebben naar boven toe. We werken hiervoor klasoverschrijdend. De kleuters kunnen vanuit hun 

interesse een onderwerp voorstellen bv. werken rond planeten of de juf stelt een aanbod voor bv. 

een gezelschapsspel voor in de klas maken. 

De kleuters krijgen geen extra opdracht naar voorbereidend lezen of schrijven toe.  
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Fase 1 : De zorgwerking in onze lagere school 

Algemeen 
De lestijden zorg worden ingepland in vaste zorgmomenten en vraaggestuurde zorgmomenten. 

Deze onderwerpen voor de vaste en vraaggestuurde momenten vragen we om ten laatste donderdag 

voorafgaand aan de nieuwe werkweek te bezorgen via de agenda in Questi zodat dit ingepland en 

voorbereid kan worden. Zo komen we een optimale ondersteuning tegemoet.  

De vaste zorgmomenten worden vastgelegd bij de start van het schooljaar in overleg met de 

betrokken klasleerkracht(en). Deze worden geprikt op een uurrooster dat geldt voor het hele 

schooljaar.  

In de eerste graad wordt voorlopig enkel gewerkt met vaste uren. Later op het jaar kan dit nog 

wijzigen als de leerkrachten de kinderen wat beter kennen.  

In de tweede graad wordt er deels vraaggestuurd gewerkt om tegemoet te komen aan de noden van 

de verschillende klasgroepen. Het kan zijn dat de ene klasgroep meer nood heeft aan ondersteuning 

en de andere minder. Op deze manier kan het zorgteam i.s.m. de klasleerkracht(en) daar op inspelen.  

In de derde graad wordt gewerkt met vaste uren. Zij hebben er immers maar weinig. 

Hoe kan een zorgmoment eruit zien? 

1.Ondersteuning binnen de klaspraktijk 
De zorgleerkracht kan ingeschakeld worden om binnen de klaspraktijk ondersteuning te bieden. Dit 

volgens één van de principes van het co-teachen. Bv. mini-klas, parallel lesgeven, de ene leerkracht 

geeft les – de andere loopt mee rond…  

2.Binnenklasdifferentiatie 

Voor het schooljaar 2021-2022 werken we met een sporenbeleid binnen de verschillende klassen. 

We differentiëren in niveaugroepen voor het vakgebied wiskunde. Bijgevoegd een leidraad die we 

meegeven aan ons leerkrachtenteam om alles in goede banen te leiden. Later op het jaar laten we de 

kinderen hun eigen leerproces kiezen, starten we op voor nog andere vakgebieden. 

Sporenbeleid: Hoe begin ik eraan? 

1. Ontwerp niveaus of sporen binnen je klas. 

- Geef motiverende namen! Overleg met je kinderen? Vermijd A – B – C. 

- Je kan homogeen of heterogeen groeperen. 

- Deze groepen zijn variabel en kunnen elke (reken)les wisselen. 

- Als leerkracht kan je de groepen verdelen, maar probeer in de toekomst ernaar te 

streven dat de kinderen hun eigen groep mogen kiezen. (Leerproces zelf leren 

sturen, als leerkracht in dialoog gaan.) 

2. Waar - welke oefeningen maken? 

- Zorg dat dit visueel duidelijk is binnen de klas. Hang bv. picto’s van de groepsnamen 

op bord en noteer daarnaast de oefeningen die ze moeten maken. 
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- Spreek bv. rekenplaatsen af. De eerste 2 rijen voorzien voor ‘de konijnen’. Aparte 

tafel is voor ‘de beren’… 

- Wanneer de stap gezet wordt naar het zelfstandig kiezen, kan je werken met 

naamkaartjes die de kinderen bij de groep hangen. Jij kan dan als leerkracht nog 

bijsturen en kinderen op een andere plaats hangen door in overleg te gaan met hen. 

- Maak duidelijke afspraken! Wat verwacht je van hen? Beloon! Benoem wat ze goed 

doen. Mogen ze jou storen? Denk goed na over jouw rol. Correctiesleutels? 

3. Makkelijk uit te proberen (2 sporen) 

- De mini-klas met verlengde instructie waarbij iemand verlengde instructie geeft aan 

een kleine groep. Deze kinderen werken daarna ook zelfstandig zodat jouw aandacht 

weer even naar de grote groep kan gaan. Zorgleerkracht in de klas? Laat die een 

groep voor zich nemen. 

- Mogen de kinderen jou storen als je bezig bent in de mini-klas? Goed afspreken. 

4. Naar een voorbeeld van een bijscholing ‘differentiëren op maat’ 

Spoor 1 – Berenoefeningen (zelfstandige groep) 

Leerstof is gekend! Breng deze kinderen in moeilijkheden. Kleine selectie basisoefeningen. 

Gauw overschakelen naar bv. uitdagend boekje of laat hen bv. werkbladen/huiswerkbladen 

over de gegeven les maken voor hun klasgenootjes… 

Spoor 2 – Wolvenoefeningen (controlegroep) 

Leerstof is nog niet vastgezet, oefening is nodig. Basisoefeningen. Kinderen starten na een 

korte instructie. Controleer als leerkracht na een tiental minuten. Gekend? Volgende 

oefening, of graad moeilijker. Niet gekend? Extra basisoefeningen of extra instructie nodig 

van een beer? 

Spoor 3 – Tijgeroefeningen (instructiegroep) 

Nood aan instructie, tempo en beheersing! Selectie maken van basisoefeningen.  Met 

materiaal met ondersteuning van leerkracht. Na (verlengde) instructie, ook zelfstandig aan 

het werk zetten zodat jij de wolven kan controleren. 

Via het sporenbeleid proberen we om bewust te differentiëren. Als zorgleerkracht willen we 

‘misbaar’ zijn d.w.z. dat ook het sporenbeleid door kan gaan wanneer bv. een vast zorgmoment niet 

kan doorgaan.  

Als hulpmiddel bij het zelfstandig werk, wordt er gebruik gemaakt van de tetra-hulp. L1 werkt met 2 

kleuren (rood en groen), L2 werkt met 3 kleuren (rood, geel en groen) en vanaf L3 worden de 4 

kleuren aangeleerd.  
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3.Specifieke zorgvraag 

Bv. een groepje kan niet verenkelen/verdubbelen. De zorgleerkracht helpt de klasleerkracht door een 

extra oefenkans te verzorgen voor dit groepje. Bv. een kind is langdurig afwezig. De zorgleerkracht 

kan hier mee ondersteunen bij het inhalen van de gemiste lessen. Bv. extra kans op LVS-afname 

zonder tijdsdruk. De zorgleerkracht kan dit extra afnemen om met de beide resultaten aan de slag te 

gaan.  

Ook het uitwerken van een vakantietaak, extra oefenblad rond schrift… Kan aangevraagd worden via 

het zorgboek of via mail bij de zorgleerkracht. Deze taken worden ingepland in de vraaggestuurde 

momenten. 

4.Socio-emotioneel 

Naast het cognitieve luik, besteedt het zorgteam ook aandacht aan het sociaal-emotionele. De 

klastitularis blijft de eerste persoon die aangesproken kan worden bij sociaal-emotionele problemen 

bij zijn/haar leerlingen.  

5.Ploeterclub  

Deze club is opgestart voor de cognitief sterk functionerende leerlingen, kunnen lezen is een 
voorwaarde dit betekent dat de leerlingen van het eerste leerjaar instappen vanaf 
november/december.  
De club wordt opgevolgd en ondersteund door juf Yamina. Zij plant wekelijks twee momenten 
(gemiddeld twee lestijden per graad) in om met deze kinderen aan de slag te gaan.  
Binnen de ploeterclub bieden we extra uitdaging, wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, 
zelfstandigheid en leren leren.  
De leerlingen mogen vanuit hun interesse, maar ook vanuit de actualiteit en de wero-lessen mee 
bepalen waarover we leren, allerlei zaken opzoeken (bibliotheek, internet) en eventueel praktisch 
werk (bv constructies maken, powerpoint samenstellen, koken, …) maken.  
De leerlingen maken niet noodzakelijk een extra werkbundel in verband met het besproken thema. 
Indien de titularissen of de leerlingen zelf nood hebben aan een extra werkbundel (om in de klas of 
thuis te maken) kan dit ook in de ploeterklas worden aangebracht, maar het is niet de bedoeling dat 
de kinderen elke lestijd van de ploeterklas in deze bundel werken! We laten ons voor deze extra 
werkbundels ondersteunen door de methode van Krak!, Plustaken, mystery quest enz. 
Door hen positief te belonen, uit te dagen en te stimuleren hopen we deze kinderen extra te 
motiveren. De kinderen krijgen feedback over inzet en houding op het rapport. 
 

6. Klasdoorbrekend differentiëren  
Op sommige domeinen werken we op school klasdoorbrekend, zowel horizontaal (= tussen klassen 

van hetzelfde leerjaar) als verticaal (= tussen verschillende leerjaren). 

Horizontale differentiatie voorbeelden: 

⮚ In het eerste leerjaar wordt vanaf februari op woensdag gelezen in kleine groepen onder 

leiding van (groot-)ouders en leerkrachten. Voor rekenen en lezen wordt er later op het jaar 

soms klasoverschrijdend gewerkt. 

⮚ In het tweede leerjaar wordt er regelmatig met leesgroepjes gewerkt. Elk van de 

klasleerkrachten en de zorgleerkracht neemt een groep voor haar rekening. Leerlingen 

kunnen van groep wisselen naargelang hun vorderingen. Voor rekenen wordt er later op het 

jaar soms klasoverschrijdend gewerkt. 
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⮚ In het derde leerjaar  werkt men bijna wekelijks klasdoorbrekend voor wiskunde en lezen. In 

het vierde leerjaar voor begrijpend lezen en indien nodig voor rekenen. Elk van de 

klasleerkrachten en de zorgleerkracht neemt een groep voor haar rekening. Leerlingen 

kunnen van groep wisselen naargelang hun vorderingen.  Na de klassikale instructie door de 

klasleerkracht gegeven, gaan de kinderen zelfstandig aan het werk in hun sporen.  

⮚ In de hele lagere school worden kinderen die een extra oefenkans nodig hebben over een 

leerjaar heen bv. ook opgevolgd door de zorgleerkracht. 

Verticale differentiatie voorbeelden: 

Zie punt ‘organisatie niveaulezen’ 
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Fase 2: Specifieke onderwijsbehoeften  

 Mogelijke externe begeleiding: Sommige leerlingen krijgen externe hulp ( logo, kiné, 

psychologische hulp, revalidatie, hulp van St-Lievenspoort of ‘de accolade’, De Vinderij, 

Spermalie…). We streven naar een goede samenwerking en verstandhouding tussen de 

school en de externe begeleiders.  De externe begeleiding binnen de schooluren kan pas 

opgestart worden mits schriftelijke toestemming van directie en VCLB. . Ondersteuner geven 

ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, maar ook aan de 

leerkrachten van de betrokken leerlingen. 

 Leerlingen met een leerprobleem krijgen aangepaste toetsen indien nodig. De resultaten van 

deze toetsen worden op het rapport aangegeven met een symbool bij de toets zodat ouders 

duidelijk weten dat deze resultaten niet vergeleken kunnen worden met die van de 

klasgenootjes. 

 We laten ons ondersteunen door het CLB. We stellen 1kind-1plan op via de M-cirkel in 

Questi. 

 We vragen advies aan CLB op de dag ‘MDO zonder ouders’. Daarna volgt een MDO met CLB 

en ouders. Er wordt externe hulp gepland en opgestart. 
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Fase 2 : Onze samenwerking met externen 

OndersteuningsnetWerk 
Onze school is aangesloten bij het ONW ‘De Accolade’ en we worden ondersteund door Julie 

vandenhove (julie.vandenhove@deaccolade.be) en Rita Smet (rita.smet@deaccolade.be). Het hoofd 

is Maddie De Jonghe.  

Sint-Lievenspoort  
Onze school werkt ook samen met St-Lievenspoort. De ondersteuner voor onze school is Charlotte 

Heyninck (charlotte.heyninck@sintlievenspoort.expert). 

ENTer4  

Onze school werkt ook samen met ENTer4. De ondersteuner voor onze school is Mireille De Blieck 

(mireille.deblieck@enter4.be). 

 

Spermalie (De-Kade) 

Onze school werkt samen met Spermalie. Onze ondersteuner is amke.vandenbroecke@de-kade.be  

De Vinderij 
Onze school werkt ook samen met De Vinderij, onze ondersteuner Ilse Lelie (ilse.lelie@on20.be) 

CLB 
Onze school is aangesloten bij het VCLB Waas & Dender,  

Ankerstraat 63 -  9100 Sint Niklaas – 03 780 66 04 

Het Vrij CLB Waas & Dender is er voor leerlingen, ouders en scholen. Ons contactpersoon is Petra De 

Gols. pdgols@vclbwaasdender.be  

Externe ondersteuning: logo, kiné, ergo… 
Vooraleer er logo opgestart kan worden moeten we fase 0 en 1 rijkelijk doorlopen hebben. Op een 

MDO krijgen de ouders via het CLB een aanbod van externe hulpverleners in de buurt. We streven 

naar een goede samenwerking met de ondersteuners. Dit kan d.m.v. het gebruik van een heen-en-

weer-schriftje, mailverkeer, overlegmomenten… 

AN begeleiding, taalcoach 

Onze taalcoach is Flore De Ruysscher. 

  

mailto:julie.vandenhove@deaccolade.be
mailto:charlotte.heyninck@sintlievenspoort.expert
mailto:mireille.deblieck@enter4.be
mailto:amke.vandenbroecke@de-kade.be
mailto:pdgols@vclbwaasdender.be
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Fase 3 : IAC-Traject 

- Een verslag van het CLB is nodig 

 - Ofwel begeleiden we kinderen met een IAC-traject en stellen we individuele doelen op, dit samen 

met de ondersteuner en CLB. We bewaken of we de kinderen de nodige ondersteuning kunnen 

blijven geven. We spreken per ongeveer 6 weken doelen af samen met de ondersteuner en 

evalueren ze, sturen ze bij of veranderen ze. 

- Ofwel wordt het kind doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. 
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Ons kindvolgsysteem 

Hoe volgen we onze kinderen op? 
Voor elk kind dat bij ons op school zit, maken we een dossier aan in Questi. De bedoeling is om een 

zo correct mogelijk totaalbeeld in de ontwikkeling van het kind te krijgen. Questi geeft bovendien 

aan elke begeleider een duidelijke beginsituatie en evolutie van het kind weer. 

Screenen/pré-MDO:  

Dit gebeurt a.d.h.v. een screeningslijst in Questi met kleurencodes. We screenen de leerlingen 

volgens de ontwikkelvelden vanuit ZiLL.  De screenings gebeuren voor de data van de pré-MDO’s. 

Alle kinderen worden besproken en er komt een kort verslag op Questi door zorgcoördinator. Bij 

rood zal er een actiepunt(en) aan gekoppeld worden dat opgevolgd moet worden bij de volgende 

screening. 

In de kleuterschool maken we een individueel zorgplan voor kleuters die veel rood hebben in de 

screeningslijst. We evalueren ons actiepunt na 8 weken en sturen bij. 

⮚ Data 2021-2022: week van 11 oktober 2021, week van 7 februari 2022 

M-cirkels maken/pré-MDO: 

Van de kinderen die aangemeld moeten worden, wordt een M-cirkel  (Questi) ingevuld  door 

zorgcoördinator en klasleerkracht op een later afgesproken moment. Dit kan bv. tijdens een turnuur. 

Dit wordt pas gedaan als er een concrete zorgvraag naar het CLB toe is. Indien er externe 

ondersteuning nodig is bv. logopedisten, psychologen, huiswerkbegeleiding… kan dit enkel opgestart 

worden als we fase 0 en 1 goed doorlopen hebben.  

 Data M- Cirkels : in de week van 18 okt 2021 en in de week van 14 februari 2022 

MDO met leerkracht en CLB: 

De zorgcoördinator en de leerkracht overlopen samen met het CLB de M-cirkels van de aangemelde 

kinderen. Eventueel worden daarna ouders uitgenodigd voor een verdere bespreking (MDO). 

⮚ Data MDO’s met CLB : 25 oktober 2021 en 21 februari 2022 en 8 juni 2022 

⮚ Data MDO’s met de ouders en CLB : 8 november 2021  en 14 maart 2022 

Extra screeningsmomenten binnen het schooljaar: 

Apart screeningsmoment voor 6de leerjaar, die de sprong maken naar het middelbaar 9 maart 2022, 

bespreking met klasjuf en CLB en op 18 maart 2022 met de ouders en CLB 

 

 

 

 



 
 

23 
Schooljaar 2021-2022 
 

Wat komt er in Questi? 
 

 Door zorgcoördinator Door klasleerkracht 

de inschrijvingsfiche bekijken en verwerken in Questi X  

verslag gesprekken met de ouders: formeel of informeel X X 

verslag gesprekken met de leerling bv. kindcontacten  X 

screening van de leerlingen  X 

verslag pré-MDO X  

M-cirkels X  

KOALAtest (taaltest, okt-nov  3de kl klas)  X  

SALTO-gegevens (taaltest, begin eerste leerjaar) X  

KVS - gegevens (= kleutervolgsysteem, talentenkaart ) X X 

LVS - gegevens (= resultaat VCLB test ) X  

AVI – gegevens (= resultaat AVI-afname) X  

indien nodig: CONTRABAS- en TOETERSgegevens X  

sociogram X X 

algemene leerlinggegevens: 

● blijven zitten 

● linkshandigen 

● medische gegevens/ medicatie 

● externe ondersteuning 

● aangepast traject 

● bij nieuwe leerlingen: gegevens vorige school 

● oplijsting redelijke aanpassingen 

● meegeven vakantietaak (sprong volgend 

leerjaar) 

 

X 

X (vanaf 7 jaar) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

verslag van oudercontact augustus, december en april 

(LS) en januari en juni (KS +L1) 
 X 

gerichte observaties  X 
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Objectieve en methodevrije signaliseringstoetsen 

KOALA 
In de kleuterschool wordt er van 10 oktober t.e.m. 30 november een KOALAtest, taalscreening 

afgenomen. De kleuters die laag scoren worden daarna extra begeleid. 

LVS-VCLB  
In de lagere school hanteren we het LVS VCLB – leerlingvolgsysteem. We volgen hiermee de evolutie 

van de leerlingen op de belangrijkste leerstofdomeinen: spelling en rekenen. De structuur van deze 

toetsen is uniform over alle leerjaren heen. We gebruiken volglijsten om evoluties van leerlingen te 

volgen. 

SALTO 
Bij de start van het eerste leerjaar wordt de SALTO-test afgenomen. Deze toetst voornamelijk het 

talige domein. Dit is het laatste jaar dat we hem zullen afnemen. 

AVI  
In de lagere school gebruiken we de nieuwe AVI-testen. We gebruiken volglijsten om evoluties van 

leerlingen te volgen. 

IDP  
In het vierde en zesde leerjaar worden IDP afgenomen. 
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Afnamedata  

LVS-afname periode begin 
leerjaar LVS-spelling LVS- wiskunde Salto AVI- afname 

(enkel wie nog 

niet op niveau 

zit) 

1  15 – 30 sept 30 sept – 15 okt  

2 15 – 30 sept 15 – 30 sept  2de week sept 

3 15 – 30 sept 15 – 30 sept  2de week sept 

4 15 – 30 sept 15 – 30 sept  2de week sept 

5 15 – 30 sept 15 – 30 sept  2de week sept 

6 15 – 30 sept 15 – 30 sept  2de week sept 

 

LVS-afname periode midden 
leerjaar LVS-spelling LVS- wiskunde Salto AVI- afname 

(iedereen) 

1 1 – 15 febr 1 – 15 febr  2de week jan 

2 1 – 15 febr 1 – 15 febr  2de week jan 

3 1 – 15 febr 1 – 15 febr  2de week jan 

4 1 – 15 febr 1 – 15 febr  2de week jan 

5 1 – 15 febr 1 – 15 febr  2de week jan 

6 1 – 15 febr 1 – 15 febr  2de week jan 

 

 

LVS-afname periode einde 
leerjaar LVS-spelling LVS- wiskunde Salto AVI- afname 

(iedereen) 

1    begin juni 

2    begin juni 

3    begin juni 

4    begin juni 

5    begin juni 

6    begin juni 
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Onze zorgweetjes 

Ons zorgoverleg 
Tweewekelijks hebben de zorgco’s en de directie zorgoverleg. Indien nodig wordt een extra overleg 

ingepland. Leerkrachten kunnen ook agendapunten voorleggen. Mogelijke agendapunten: 

coördineren geplande MDO’s, overlegmomenten, opvolgen zorgdossiers, M-cirkels en IHP’s, 

zorgvragen van leerkrachten en zorgco’s, evalueren en bijsturen van zorginitiatieven.  

Zorgnieuws 
In elke personeelsvergadering houden we een praatmoment ‘zorgnieuws’ van 10 à 15 minuten om 

onze zorg bij te sturen, initiatieven te evalueren en eventuele praktische mededelingen te doen. 

Zorgboek 
Het zorgboek is een heen-en-weerschrift tussen de klasleerkracht en de zorgleerkracht. Alle 

bevindingen rond zorg (zorgcontinuüm fases) voor de kinderen in hun klas kunnen daarin genoteerd 

en opgevolgd worden. Iemand afwezig geweest? Houd het bij in het zorgboek. Maak je jou zorgen 

over iemand? Schrijf het op. Niveaugroepen opgestart? Noteer ze hier. Interessant weetje voor de 

zorgleerkracht? Schrijf het op. Denk je aan iets dat je niet mag vergeten? Schrijf het op! 

Vervanging van leerkracht bij ziekte 
Als er een interimleerkracht is, neemt die de klas over. Als er geen interimleerkracht is, dan is er de 

volgende regeling: 

⮚ Kleuterschool: De kinderen worden verdeeld m.b.v. de EHBA lijst door de juffen 

samengesteld.. Dit gedurende max. 3 dagen. Duurt de afwezigheid langer dan drie dagen, 

dan neemt de zorgleerkracht of de kinderverzorgster de klas over. 

⮚ De lagere school: De zorgleerkracht neemt zoveel mogelijk de klas over. Maar waar het 

mogelijk is, geeft de leerkracht les aan de twee klassen zodat de zorg in de andere klassen 

ook kan doorgaan. 

 

Vervanging leerkracht bij een overleg 
⮚ Kleuterschool: Er wordt in de mate van het mogelijke gezorgd voor vervanging door zorgjuf 

of kinderverzorgster. Anders worden de kleuters verdeeld volgens de EHBA-lijst. 

⮚ Het eerste leerjaar neemt niet deel aan het systeem van EHBA. Dit geldt ook voor het tweede 

leerjaar tot aan de krokusvakantie. Er wordt in de mate van het mogelijke gezorgd voor 

vervanging. Anders neemt de parallelcollega de twee klassen samen. 

⮚ Het derde tot het zesde leerjaar wordt verdeeld volgens de EHBA-lijst, het hele jaar door. De 

kinderen van het tweede leerjaar vanaf de krokusvakantie.  

Gebruik M-cirkel: doel en opvolging 
De M-cirkel is een instrument dat we gebruiken als denkkader bij een overleg. Elke M-cirkel 

formuleert een concrete hulpvraag naar het CLB toe. Deze worden dan besproken op een MDO. Na 
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de klasscreening wordt er voor de aan te melden kinderen een M-cirkel ingevuld op Questi. Bij een 

volgend screeningsmoment wordt de cirkel er opnieuw bijgenomen om eventueel bij te sturen.  

Zorgbak 
De zorgbak wordt bewaard in de klas. Eind juni worden deze naar de zorgleerkracht gebracht om 

opnieuw de nodige maatregelen te treffen voor de start van het nieuwe schooljaar. 

⮚ AVI-map (blauw/groene map): 

- toetsblad AVI-afname per kind (gebundeld van L1 tot L6) op zalmroze bladen (alfabetisch) 

- volglijst AVI-niveau van de kinderen vooraan in de map (L-map) 

⮚ LVS-map (roodkleurige map): 

- instructies afname LVS  

- afname begin schooljaar LVS wiskunde + correctie 

- afname begin schooljaar LVS spelling + correctie 

- afname midden schooljaar LVS wiskunde + correctie 

- afname midden schooljaar LVS spelling + correctie 

- volglijsten LVS van de kinderen vooraan in de map (L-map) 

⮚ SALTO-map (rode kaft) voor 1ste leerjaar: 

- instructies afname SALTO 

- blanco toetsboekje 

- correctiesleutel toetsboekje 

⮚ Gele mappen: 

- één gele map per kind uit je klas met daarin in volgorde van afname: 

                  * toetsboekje SALTO (L1) 

                  * toetsbundel LVS spelling per leerjaar (begin + midden) 

                  * toetsbundel LVS wiskunde per leerjaar (begin + midden) 

                  * indien aanwezig: foutenanalyse 

⮚ Gelamineerd blauw blad met inhoud zorgbak 

⮚ Gelamineerd geel blad met data afname: LVS, Salto en AVI. 
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Ons niveaulezen 

Op basis van de AVI-resultaten bouwden we het niveaulezen sterk gedifferentieerd uit. We kunnen 

hierbij rekenen op de medewerking van alle betrokken collega's en een vaste groep leesbegeleiders 

van ouders of grootouders die elke week één of twee keer present zijn. 

De niveaugroepen worden tijdens het schooljaar samengesteld op basis van de vorderingen. Die 

vorderingen worden getoetst in september en februari. 

Organisatie niveaulezen 
Deel 1: oktober tot januari (periode 1) en van februari tot eind mei (periode2). Op donderdag om 

15.05 uur lezen de leerlingen van L2, L3 en L4 in groepen. Kinderen van L1 die reeds op startniveau 

lezen worden hier ook bij ingeschakeld. 

Leerlingen met niveau S, M3 en > E6: Een leerling van het vierde leerjaar met niveau > E6 leest samen 

met een leerling van het tweede leerjaar met niveau S of M3.  

Leerlingen met niveau E3, M4: Deze leerlingen lezen in groepjes van max. 6 leerlingen op hun niveau 

onder begeleiding van een leesbegeleider. 

Leerlingen met niveau E4 – M5 – E5 – M6: Deze leerlingen lezen zelfstandig in heterogene groepjes 

van max. 5 leerlingen. Elk kind leest zelfstandig in een eigen boek (meegebracht van thuis, 

bibliotheek of van de school). Het is niet meer AVI-gebonden. 

Deel 2: februari tot juni. Op woensdagvoormiddag 11.50uur lezen de leerlingen van het eerste 

leerjaar in kleine homogene groepen. 

Algemene info 
Er is een veelzijdig aanbod van boeken (realistische en fantasieverhalen, strips, prentenboeken, 

gedichten, kindertijdschriften, informatieve boeken, knutselboeken, kookboeken, moppenboeken, 

raadselboeken…). Er wordt een logboekje bijgehouden door de kinderen. 

De leeshulp begeleidt afwisselend één leerling uit de groep (ongeveer 5 minuten per leerling). Dit kan 

een moment zijn waarop hardop gelezen wordt, er kort gereflecteerd wordt over de keuze van het 

boek (moeilijkheidsgraad, inhoud…) of kan het logboekje besproken worden (Is er wel voldoende 

variatie in de gekozen boeken?). 

Het zorgteam staat in voor de totale organisatie van het niveaulezen en duolezen. 

Kinderen met een ernstige leesproblematiek 
Ook deze kinderen krijgen een ruim aanbod van boeken. Zij lezen met een (zorg)leerkracht als 

begeleider. Het kind mag vrij een boek kiezen. De nadruk moet bij deze kinderen vooral op het 

leesplezier liggen. 
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Beslissing op het einde van het schooljaar 

Dubbelen: zittenblijven 
Zittenblijven of dubbelen proberen we zoveel mogelijk te vermijden, tenzij we er met z’n allen van 

overtuigd zijn dat het de beste garantie biedt voor het verder zetten van het leertraject van onze 

kinderen.   

Wanneer een kind niet voldoende vorderingen maakt en volgens de ZILL-doelen bij bepaalde 

ontwikkelingsstappen vastzit ondanks differentiatie, remediëring en eventueel redelijke aanpassingen 

bekijkt de klassenraad of zittenblijven zinvol kan zijn. Er worden dan maatregelen 

besproken die het zittenblijven aanvullen en daardoor effectiever maken.  

De beslissing tot zittenblijven wordt dus enkel toegepast als het een meerwaarde kan betekenen voor 

het kind op lange termijn. 

Dit wordt uitgebreid besproken met de klasleerkracht, zorgleerkracht,  het CLB, ouders, het kind en 

betrokken externen…. 

kleuter 
Een kind stapt meestal over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is. Of juister: op 1 

september van het jaar waarin het 6 wordt. De ouders beslissen of hun kind overgaat of nog een jaar 

in de kleuterklas blijft. Het kind moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. 

Is het kind al 6, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Dan kan de ouder beslissen om het nog 1 

jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. Het kind is dan wel leerplichtig: het moet dan elke dag 

naar school. Het CLB moet een attest van “doorkleuteren” schrijven. Ook moet er een advies door de 

klassenraad geschreven worden. 

Lager 
In het lager onderwijs beslist de school of een leerling mag overgaan, of moet zittenblijven. De school 

kan wel afstand  doen van dat beslissingsrecht en de keuze aan de ouders laten. 

Een school die beslist dat een leerling moet overzitten, moet die beslissing schriftelijk motiveren en 

mondeling toelichten aan de ouders. Zij moet ook aandachtspunten voor het volgende schooljaar 

formuleren in een IHP, zodat het kind gerichter begeleid kan worden. 

schooljaar. Leerlingen die in het eerste leerjaar B geslaagd zijn, krijgen automatisch een getuigschrift 

van het basisonderwijs. 

Versnellen: een jaar overslaan 
Of een leerling een jaar mag overslaan in het lager onderwijs, is de beslissing van de school. 

De beslissing om je kind een jaar te laten overslaan kan gevolgen hebben op socio-emotioneel vlak in 

het secundair onderwijs. Een versnelling blijkt dikwijls op cognitief vlak immers maar een tijdelijk 

effect te hebben en dus komt het aanbieden van verrijking op de eerste plaats. 

De beslissing tot een jaar overslaan wordt dus enkel toegepast als het een meerwaarde kan betekenen 

voor het kind op lange termijn. 

Dit wordt ook uitgebreid besproken met de ouders, het CLB en het kind…. 
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Kleuter 

Alleen de klassenraad kan beslissen of een kind een jaar vroeger naar de lagere school mag, dus als 

het pas 5 is. Het CLB geeft advies. Als beslist wordt dat het kind van 5 naar de lagere school gaat, dan 

is het leerplichtig. 

Lager 
Het kind moet de lagere school niet op 6 jaar afwerken: het moet minstens 4 jaar doorbrengen in de 

lagere school. De klassenraad kan een hoogbegaafde leerling bijvoorbeeld al na het vijfde leerjaar een 

getuigschrift basisonderwijs geven zodat hij naar het secundair kan overstappen.  

Besluit 
We volgen de evolutie van de kleuters/ leerlingen op en elke beslissing wordt grondig doordacht en 

besproken met verschillende partijen o.a. klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkracht, CLB, ... 

Deze beslissing is het eindpunt van een heel proces. Bij moeilijkheden op school proberen we de 

ouders snel op de hoogte te brengen. Indien deze moeilijkheden blijven voortduren, wordt het 

zorgteam  ingeschakeld. Dan wordt een actieplan opgesteld, en dit wordt met de ouders besproken.  

We zijn als school geen voorstander van zittenblijven of een jaar overslaan. Maar we kijken altijd naar 

wat het best is voor het kind. Elk kind is uniek en wordt individueel bekeken in zijn totaalbeeld.  

 

Overgaan naar het secundair? 
De periode in het lager onderwijs duurt in principe 6 jaar. Is het kind een regelmatige leerling 

geweest? Dan beslist de klassenraad of het kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Daarin 

zitten leraren en CLB-medewerkers. Als dat zo is, krijgt het kind zijn eerste getuigschrift: dat van het 

basisonderwijs. Het is zijn toegangsticket voor het secundair onderwijs. 

Een kind mag maximaal 8 jaar doorbrengen in de lagere school. Voor dat laatste jaar is een gunstig 

advies van het CLB en van de klassenraad nodig. Maar de ouders hebben het laatste woord. Leerlingen 

die 15 jaar zijn, kunnen niet meer in de lagere school terecht. 

Overgaan naar het eerste leerjaar B in het secundair onderwijs? 
Als het kind geen getuigschrift heeft van het lager onderwijs, dan kan het wel instappen in het eerste 

leerjaar B. De ouders beslissen. Zelfs leerlingen die het zesde leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen 

daar starten. Voorwaarde is wel dat ze 12 zijn of worden vóór 31 december van het lopende. 

 

Tweelingen 
Bij de inschrijving vragen we aan de ouders hun voorkeur, ‘samen’ of ‘niet samen’ en daar wordt 

rekening mee te houden. We hebben de mogelijkheid op onze school om een tweeling te scheiden 

omdat we 2 parallelklassen hebben van elk jaar. 
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Willen de ouders op het eind van het schooljaar hun voorkeur ‘samen’ of ‘niet samen’ veranderen ifv 

het nieuwe schooljaar in september dan geven ze dit door voor 15 mei aan de directie en leerkracht 

ifv het mengen. 

 


