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ZORGBELEID  

VBS DE LEERHEIDE 
2019 – 2020 

 

  ENTHOUSIASME    DANKBAARHEID 

  ORDELIJKHEID       TACT 

BEHULPZAAMHEID                           SAMENWERKING             

   RESPECT       GEDULD 

 VRIENDELIJKHEID         VERDRAAGZAAMHEID 

   OPENHEID                              EERLIJKHEID 

 CREATIVITEIT  VERTROUWEN 

          ZELFBEHEERSING 

 
Vanuit onze visie dat alle kinderen op onze school, één voor één, diamanten zijn die elk op hun eigen manier 

schitteren en ontplooien tot prachtig individuen,  
 

gaan wij als school het engagement aan om zorg te besteden                                                                                 
 aan al onze leerlingen. 

 
Op het eerste zicht lijken alle diamanten op elkaar. Maar niets is minder waar …  

 

 

 ieder kind is uniek! 
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Waarom een zorgbeleid?  

 

Als katholieke basisschool willen we dat alle leerlingen gelukkig worden, zeker de leerlingen die 

(groei)kansen dreigen te missen. We willen de leerlingen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau 

en hen vaardig maken om deel te nemen en te bouwen aan een betere samenleving.  Hiervoor werken 

we als school aan de ontplooiing van elke leerling vanuit de pedagogie van de hoop en het geloof in hun 

groeimogelijkheden. Een uitgebouwd zorgbeleid staat daarbij voorop. 

 

In onze school beginnen de meeste kinderen als peuter. Ze eindigen gemiddeld negen jaar later in het 

zesde leerjaar. Negen jaar is een hele tijd. Gedurende deze periode, die hen in grote mate zal vormen, 

moeten ze alle kansen krijgen om zichzelf te ontplooien. Alle kansen krijgen, betekent dat wij ze als 

team die kansen moeten bieden om te groeien.  

Diversiteit vinden wij heel belangrijk en wij willen dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Als katholieke 

school leven we dit dan ook voor en in. In de lessen  Godsdienst komt dit ook terug in de waarden van 

het leven. Dit komt meer aanbod in ons hoofdstuk rond ‘sociaal emotionele ontwikkeling’. 

 

We zijn, zoals elke basisschool, gebonden aan ontwikkelingsdoelen voor de kleuterschool en aan 

eindtermen in de lagere school. Eindtermen zouden door elk kind behaald moeten zijn om de overgang 

naar het secundair onderwijs gemakkelijk te laten verlopen. Maar hoe elk kind dit bereikt, vullen we zelf 

in. Wij zijn overtuigd dat het proces waarin een kind leert belangrijker is dan het resultaat dat hij 

behaalt. We geven onze kinderen dan ook de nodige tijd om fundamenteel te leren. Zeker in de 

kleuterschool, waar ontwikkelingsdoelen wel aangereikt worden maar niet behaald moeten zijn, laten 

wij zoveel mogelijk probleemoplossend denken en experimenteren. Ervaring leert ons dat elk kind zich 

hierdoor veel beter ontwikkelt, dan wanneer de weg naar het doel wordt uitgestippeld. We nemen ‘al 

doende leert men’ dan ook zeer letterlijk! 

 

Het resultaat kan maar zinvol zijn, wanneer het kind hiertoe gekomen is door fundamenteel een proces 

te doorlopen. Dit proces wordt zoveel mogelijk individueel begeleid, maar zo weinig mogelijk gestuurd. 

Naarmate het kind groeit in zijn denken en voelen, zal het zelf ontdekken op welke manier hij het beste 

tot het resultaat komt. Soms lukt het allemaal wat moeizamer, soms is het wat te gemakkelijk: ons team 

is hierin goed opgeleid en weet hoe het deze processen op maat kan begeleiden. Daarom zal er in elke 

klas gedifferentieerd gewerkt worden. 

 

Een zorgbeleid gedragen door onze schoolvisie :  

 

In 2014 herschreven we onze schoolvisie, we blijven een school in beweging. 

In 2017 onderschreven we onze visie met haar uitgangspunten, pedagogisch project, zorgbeleid. Dit was 

aangewezen, want :  

 het nieuwe leerplanconcept “Zin in leren! Zin in leven!” staat in de startblokken, wij zullen 

hiermee op 1 september 2020 van start gaan.  

 het M-decreet brengt met zich mee dat we naar inclusief onderwijs overstappen : een keuze die 

stevig gefundeerd is in het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool en het 

christelijke mens- en wereldbeeld dat dit ondersteunt.  
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… 2 goede redenen om onze visie/aanpak bij te sturen elk schooljaar opnieuw en telkens gebaseerd op :  

 

                 De 5 opdrachten van het OKB blijven ons uitgangspunt, het fundament (cfr. ons pedagogisch     

                            project) 

 

                 Harmonische ontwikkeling :  De zorg begint bij het zelfbeeld van de leerlingen. Vaak wordt   

             vergeten dat een mens maar kan leren als hij zich goed in zijn vel voelt. Het welbevinden van 

onze kinderen vinden wij dan ook het belangrijkste om te kunnen groeien op cognitief en/of 

psychomotorisch vlak. Als een kind niet goed in zijn vel zit, ongelukkig is en het gevoel heeft er niet bij te 

horen, dan moeten we eerst zorgen dat we zijn problemen op sociaal-emotioneel vlak oplossen. Dit 

doen we in eerste instantie als leerkracht samen met het kind, de betrokken kinderen of indien het 

probleem zich op klasniveau voordoet, met de hele klas. Soms betrekken we ook ons zorgteam of 

externen, wanneer het probleem te groot is om in de klas op te lossen.  

 

In hun groei- en leerproces hebben kinderen voortdurend positieve bevestiging en aanmoediging nodig. 

Als leerkracht integreren we dit dan ook permanent in ons klasgebeuren. We weten ook dat affectie en 

geborgenheid nodig zijn om zich veilig te kunnen voelen bij de leerkracht, bij de andere kleuters, op de 

speelplaats,… Van hieruit begint het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het leren met je hoofd.  

We willen niet het kind veranderen, we veranderen de omgeving zodat het kind zich er thuis voelt!  

 

We willen ontwikkelingsgericht werken = doorlopende leerlijn KS en LS, afstemming bao/buo, op maat 

van elke leerling.  

We willen niet alleen leerstof over de wereld binnenbrengen, we willen onze leerlingen zelf ook 

versterken, hun ontwikkeling stimuleren, niet enkel focussen op de doelen.  

Steeds de vraag stellen: welke ontwikkeling ben ik aan het stimuleren?  Ook al bereik je het doel niet, de 

kleine ontwikkelingen zijn belangrijk, de vorderingen. We willen zo nauw mogelijk aansluiten bij de 

individuele ontwikkelingsbehoeften van elke leerling. 

 

In de kleuterschool gebeurt dit reeds door te werken met menggroepen:  

2 klassen : peuterklas en 1ste kleuterklas (kapoenen en sloebers)  

3 klassen : 2de en 3de kleuterklas (rakkers en spetters)   

Jaarlijks evalueerden we deze werking en we mogen besluiten dat dit onze kleuters ten goede komt. 

 

De lagere school zal hier verder op inspelen. Wanneer onze kleuters starten in het 1ste leerjaar zijn ze 

gewend uitgedaagd te worden, elk op eigen niveau. Differentiëren is een must!  

Tot op heden gebeurde dit enkel binnen het klasgebeuren : extra ondersteuning voor zij die het 

moeilijker hebben, verschil in hoeveel tijd die leerlingen krijgen, verschil in hoeveelheid 

verwerkingsopdrachten, extra uitdaging, voor wie nodig werd er wiskunde gevolgd in een hoger of lager 

leerjaar. 

 

                Hoe we dit in de praktijk brengen, is niet vrijblijvend. Alles blijft in overeenstemming met de  

                ODET.  



Zorgbeleid    VBS DE LEERHEIDE 2019-2020                                                                                     Pagina 4 
 

Rome is ook niet in één dag gebouwd, dus stap voor stap (vak per vak) bepalen we de organisatie waarin 

we onderwijs realiseren.     

Vanuit deze visie garanderen we brede zorg voor iedere leerling. Elke leerling is hier welkom! Leerlingen 

gaan naar de school van hun keuze, onze school engageert zich dat elke leerling de gepaste zorg krijgt. 

We beschouwen dit als een kwaliteitskenmerk van ons onderwijs. 

 

Wat houdt het zorgbeleid in?  

 

Het zorgbeleid is een opdracht van het hele team. Maar binnen dat team worden een aantal specifieke 

taken uitgevoerd die het zorgbeleid in de school richting geven  stimuleren en  professionaliseren. 

De uitbouw van een zorgbeleid in een school veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op 3 

niveaus: 

Schoolniveau :  

De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school, desgevallend op het niveau van de 

scholengemeenschap.  

Klasniveau :  

Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten. 

Leerlingenniveau :  

Het begeleiden van de leerlingen. 

 

Het zorgbeleid krijgt steeds vorm door gerichte acties op de drie terreinen. De directie, juf Leen en 

zorgcoördinator juf Maja,  zijn de spilfiguren.  

Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten, externe hulpbegeleiders, …. 

Het zorgbeleid van onze school wordt opgesteld en gedragen door het hele schoolteam.  

De school reflecteert regelmatig over haar zorgbeleid, voorziet structureel overleg om dit beleid vorm te 

geven en stuurt systematisch bij.  

 

Ons zorgteam :  
 

In onze school is er een zorgteam. De zorg richt zich enerzijds op het cognitieve (= alles wat met het 

leren te maken heeft), op het socio-emotionele (= alles wat met gevoelens en welbevinden te maken 

heeft) en op de motorische ontwikkeling (=de grove, de fijne en zintuigelijke motoriek) . 

 

In de kleuterschool zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk in de klas ondersteuning en begeleiding 

bieden. Dit is voor kleuters het beste, omdat ze zich in de eigen klas geborgen en veilig voelen.  

 

In de lagere school wordt de zorg hoofdzakelijk in de klas georganiseerd via team-teaching, zodat de 

klasleerkracht kan differentiëren. De klas- of zorgleerkracht geeft de instructie klassikaal en nadien 

wordt er in groepjes gewerkt met de ondersteuning van de klas- en zorgleerkracht. 

Soms zal het gebeuren dat de zorgleerkracht of klasleerkracht een groepje uit de klas haalt, naargelang 

de zorg die er op dat moment nodig is. Ook wordt er soms klas overschrijdend met de parallelklas 

gewerkt. 
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Daar er niet veel lestijden in het pakket kunnen worden aangewend voor” zorg”, organiseren we ons als 

volgt :  

-  Wanneer juf Rita in de lagere school in elke klas de 3e lestijd godsdienst geeft, zal de 

klasleerkracht helpen in de parallelklas.  

- Tijdens het lesuur zwemmen, zal de klasleerkracht hulp bieden in een klas van dezelfde graad. 

 

Het zorgteam ziet zijn taak vooral als een aanvulling op het werk van de leerkracht en als schakel naar 

hulpverlening buiten de school. Ook voor advies, overleg en eventuele doorverwijzing is het zorgteam 

aanspreekbaar.  

Met onze leerlingenbegeleiding willen wij als team aan elk kind gelijke kansen bieden op kwaliteitsvol 

onderwijs. Binnen de draagkracht van onze school willen wij erover waken dat onze kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften bijzondere aandacht krijgen, zonder de leerkansen van de andere 

leerlingen uit het oog te verliezen. 

 

Om onze visie en afspraken levendig te houden is er nood aan regelmatig overleg met de 

zorgcoördinator, leerkrachtenteam, externe partners en ouders.  

 

Zorgteam  schooljaar 2018-2019 

Kleuterschool Lagere school 

Zorgcoördinator Zorgcoördinator 

Leen Wambacq (directie) 

Maja Vincx 

Leen Wambacq (directie) 

Maja Vincx 

Zorgleerkracht Zorgleerkracht  

Rita De Brandt Jolien Roelandt 

Dorien Verspeet Dorien Verspeet 

Sara Saerens Geert Van Rampelbergh 

 

 

De werking van de zorg op verschillende niveaus   

 

De uitbouw van ons zorgbeleid is een opdracht voor ons hele team.  

Het is een gedeelde zorg. Het vergt een hart voor de eigenheid van elk  

kind, geduld en begrip, coördinatie en teamoverleg, collegiale  

ondersteuning en kansen om deskundiger te worden.  

 

De verschillende fases :  

 

Fase 0 : de brede basiszorg 

De brede basiszorg gebeurt op klasniveau. De klasleerkracht stimuleert de ontwikkeling van de 

leerlingen via een krachtige leeromgeving. De zorg krijgt vorm door differentiatie, werken in 

niveaugroepen, werken in menggroepen (kleuterschool) contractwerk, hoekenwerk,… . De eerste zorg 

wordt dus opgenomen door de klasleerkracht.  

Ter ondersteuning hiervan, hebben we onze visie en werking van differentiatie herwerkt : 
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- Ook dit schooljaar blijven we voor wiskunde per leerjaar klas-overschrijdend (parallelklassen) 

gedifferentieerd werken. 

- Elke klas heeft op hetzelfde tijdstip wiskunde/taal want er zijn leerlingen die voor dit vak een jaar  

             hoger of lager volgen.  

 

Niet alle leerlingen kunnen/moeten hetzelfde niveau halen. We gaan ervan uit dat de hele groep 

de(zelfde) doelen behaalt met als hoofddoel  iedereen zeker de basis bij te brengen op hun 

ontwikkelingstempo. Dit vraagt enige organisatie van de klasleerkracht.  

Voor de wiskunde-lessen : de leerlingen worden in 3 groepen verdeeld, deze kunnen verschillen 

per lesonderwerp/ vak-onderdeel :  

Basisgroep : Basisinstructie (scoren op niveau) 

Zorggroep : verlengde instructie (scoren onder niveau) 

Plusgroep : verkorte instructie (scoren boven niveau)   

De les start al dan niet met alle leerlingen gezamenlijk en het lesdoel is voor alle leerlingen hetzelfde. De 

verschillen zitten in de instructie, de begeleide inoefening en de verwerking.  

Centraal staat de vraag wat we concreet zien in elke situatie bij elke leerling in de klas bij de leerkracht. 

Op deze manier krijgen de leerlingen onderwijs op maat.  

Dit moet natuurlijk goed gecommuniceerd worden naar ouders toe via de juiste rapportering wanneer 

er gedifferentieerde toetsen  werden afgenomen, alsook naar de klasleerkracht van het volgende 

leerjaar want niet elke leerling zal hetzelfde niveau bereikt hebben, dit gebeurt m.b.v. het 

overlegdocument “einde schooljaar”. 

 

In de taal-lessen wordt er in de methode gedifferentieerd in leesniveaus.  

 

Kinderen met een ontwikkelings- of leervoorsprong worden zowel in de kleuter als in de lagere school 

opgevangen door differentiatie in de klas, dit verschilt van leerjaar tot leerjaar. Het doel is echter overal 

hetzelfde : de leerlingen meer uitdagingen geven, tot nadenken zetten :  

Vbn. - aan begin van een sprong (wiskunde) maken deze leerlingen individueel de herhalingsles, zo ziet  

            klasleerkracht wanneer leerlingen uitbreiding nodig hebben en wanneer ze de les gewoon mee  

            volgen. 

         -  leerlingen volgen lessen in het hogere leerjaar. 

         -  We laten de leerlingen zich nog meer verdiepen in de leerstof. We geven ze binnen dit  

thema uitdagende opdrachten (cfr. ITI)). 

 

Fase 1 : de verhoogde zorg  

In een volgende stap kan men bij het zorgteam terecht (zorg-MDO). Zij kunnen op vraag van de 

leerkracht ondersteunen in de klas of materiaal aanreiken om het leren te bevorderen. In sommige 

gevallen kunnen ook een aantal leerlingen in een klein groepje uit de klas begeleid worden. Iemand 

vanuit het zorgteam kan ook komen observeren in de klas om o.a. leerproblemen, leervoorsprong mee 

te helpen opsporen. Zo kunnen de leerlingen beter opgevolgd worden. We hebben ook oog voor de 

anderstalige kinderen (cfr.taalbeleid).  
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Fase 2 : uitbreiding van de zorg 

Voor een aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet. Leerkrachten, ouders, CLB of de leerling zelf 

kunnen dit melden aan de directie of zorgcoördinator. De directie en/ of zorgcoördinator overlegt met 

alle betrokkenen en zoekt welke bijkomende ondersteuning nodig is voor de verdere begeleiding. In 

functie van de problematiek van de individuele leerling wordt gezocht hoe de differentiatie te verfijnen, 

te verdiepen of uit te breiden (bijvoorbeeld kleuters kunnen een klasje terug gaan in de namiddag 

tijdens vrij spel indien ze hier nood aan hebben). Het CLB wordt met de goedkeuring van de ouders, op 

de hoogte gebracht. Indien nodig worden ook relevante externen ingeschakeld (logo, kiné, ONW, 

psycholoog,…). 

 

Fase 3 : overstap naar school op maat 

Soms blijkt dat het zorgaanbod en eventuele ondersteuning door externen onvoldoende antwoord 

bieden op de onderwijsbehoefte van de leerling. De school heeft bijvoorbeeld onvoldoende draagvlak 

om adequaat in te gaan op de zorgvraag en de vraag naar meer aanpassingen. Een overstap naar een 

school op maat met een meer specifiek aanbod kan een zinvol alternatief zijn. 

 
Wat is een leerling-dossier?   
 
Het leerlingendossier is een middel om het zorgbeleid te ondersteunen. Het bevat enkel relevante 

gegevens die van belang kunnen zijn voor de verdere begeleiding van de leerling. Het team gaat op een 

respectvolle wijze met de gegevens uit het leerlingendossier om. 

We werken op 2 manieren: 

Via het digitaal platform IKLIK/ iomniwize/informat : 

-  Administratieve gegevens 

- Voorbereiding MDO 

- Verslag zorg-overleg 

- Verslag MDO 

- Oudercontacten 

- Overleg externen 

- Observaties =  - gegevens over sociale en emotionele ontwikkelingen 

   - gegevens over werkhouding, motivatie, zelfstandigheid 

Via digitaal platform schoolware en CITO : 

- Resultaten LVS  

Via mapje per kind : 

- LVS-testen 

- Avi-testen 

-           Zorgfiche  

- Verslagen van externen 

 

Kleutervolgsysteem 

 
Kleuters moeten niets bereikt hebben op het einde van de kleuterschool, maar we bieden hen wel alle 
kansen aan. We werken ervaringsgericht. We werken in de zone van de naaste ontwikkeling.  
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We observeren in de kleuterschool gedurende het hele schooljaar op basis van de 
ontwikkelingsaspecten uit het ontwikkelingsplan van het katholiek basisonderwijs. Al onze gegevens 
worden verzameld en besproken op een MDO.  
Kleuters die meer uitdagingen nodig hebben, worden uit de klas gehaald en worden in groep meer 
uitgedaagd. 
Dit schooljaar breiden we daarom de ITI-werking uit tot in de kleuterschool. 
 
 

Leerlingvolgsysteem (LVS)  
 
Een leerlingvolgsysteem is een instrument om de leerling gedurende de hele basisschool op te volgen. 
Dit bestaat uit genormeerde toetsen die volgens bepaalde criteria afgenomen worden van de leerlingen 
uit de lagere school. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van een kind.  
Vorig schooljaar werkten we onze visie hierop volledig uit (cfr. bijlage)  
De resultaten van de LVS-testen en toetsen van de klas samen met observaties van de klas worden 
systematisch overlopen en aangevuld door de leerkracht doorheen het schooljaar. De bespreking ervan 
gebeurt op het zorg-overleg (leerkracht – zorgco). 
Sommige leerlingen worden nadien ook nog besproken op een MDO (leerkracht – zorgco – CLB).  
 

SALTO-test 
 
SALTO is een screeningsinstrument dat de schoolse taalvaardigheid meet van leerlingen die in het eerste 
leerjaar starten.  
Resultaten op de toets geven aan welke leerlingen extra zorg en ondersteuning nodig hebben op het 
vlak van taalvaardigheid. 
De toets wordt afgenomen door de leerkracht of iemand anders van het zorgteam in het begin van het 
schooljaar. 
Het instrument gaat na of leerlingen voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands om eenvoudige 
instructies, vragen en mededelingen over het schoolgebeuren te begrijpen. De toetstaken zijn 
opgebouwd rond realistische, concrete situaties waarin de leerlingen de schooltaal moeten begrijpen. 
Indien de leerlingen uitvallen op deze test, moeten ze hier verder voor opgevolgd worden via een 
handelingsplan. 
 

Hoe verloopt een zorg-overleg / MDO en wie maakt er deel van uit?   
 
Het multidisciplinair overleg (MDO) is een formeel overleg dat op afgesproken tijdstippen plaatsvindt.  
Wij starten met een zorg-overleg. Hier worden de leerlingen besproken waar de leerkracht zich zorgen 
over maakt. De leerkracht heeft zelf reeds een aantal zaken geprobeerd in de klas en heeft hulp van het 
zorgteam nodig. Tijdens dit overleg is de klastitularis, de zorgcoördinator en indien nodig de zorgjuf en 
directie aanwezig. Op dit overleg wordt er een eerste hulp aan de leerkracht aangeboden. De 
leerkrachten krijgen ook de kans om vragen te stellen i.v.m. klasdifferentiatie, organisatie, 
beloningsystemen,… . 
 
Hier bespreken we 
- Resultaten SALTO, LVS,… 
- Klasresultaten 
- Observatiegegevens 
- Ondernomen acties  
- Leerlingenkenmerken 
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- Evaluatie vorderingen 
- Plannen extra oudercontacten 
 
Kinderen die we niet kunnen verder helpen vanuit het zorg-overleg, worden verder besproken op het 
MDO. Tijdens dit overleg is er buiten de leden van het zorg-overleg ook nog een CLB medewerkster 
aanwezig en indien nodig andere externen. Samen zoeken we uit welke verdere stappen moeten 
ondernomen worden. Als er vanuit dit MDO interventies nodig zijn, worden de ouders ingelicht. 
 

Redelijke aanpassingen 
 
Voor leerlingen met een leerstoornis, vastgesteld door CLB, logopedist,… stellen we redelijke 
aanpassingen op die toegepast worden in de klas. De juiste aanpak verschilt van kind tot kind. De 
invulling van de redelijke aanpassingen gebeurt best op maat, in samenspraak met het kind, de ouders, 
de school, externen, het CLB,… 
 
Aanpassingen om te stimuleren 
Aanmoedigen: de sterke kanten van het kind benadrukken, begrip tonen voor de problemen, 
aanmoedigen om goed werk te leveren. 
 
Aanpassingen om te compenseren 
Gelijk trekken, in balans brengen: het kind krijgt hulp of hulpmiddelen. 
 
Aanpassingen om te remediëren 
Oplossingen en hulp op maat geven: het kind krijgt individuele begeleiding en aandacht. 
 
Aanpassingen om te differentiëren 
Zelfde leerdoelen en taken iets anders aanpakken: het kind hoeft niet alles op dezelfde manier te doen 
als zijn klasgenootjes. 
 
 

Zittenblijven 
 
Zittenblijven is een wat zwaarbeladen term. Toch kan het gebeuren dat we kinderen een jaar extra de 
gelegenheid geven om te rijpen. 
 
Wij streven ernaar het zittenblijven te beperken. In de kleuterschool zijn dit uitzonderingen. Door het 
werken met menggroepen krijgen ze meer tijd om te groeien op hun niveau. In de lagere school willen 
we dit beperken tot de eerste graad en met uitzondering de tweede graad. We vinden dat we het 
zittenblijven individueel moeten bekijken, maar we zijn overtuigd dat dit alleen maar kan, als het kind 
dit sociaal-emotioneel aankan. Met een laag welbevinden nogmaals hetzelfde schooljaar overdoen, zien 
we niet als een goede basis om opnieuw te beginnen. Hier moet dus goed over nagedacht worden en 
we moeten er voor zorgen dat we dit zien als een uitzondering eerder dan een regel. Dit wordt elk jaar 
opnieuw geëvalueerd in de klassenraad, wat hier beslist wordt, zal ook uitgevoerd worden. 
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of een leerling kan overgaan naar 
een volgend leerjaar of blijft zitten. 
 
Het decreet basisonderwijs geeft, i.v.m. zittenblijven, maar op twee ogenblikken het laatste woord aan 
de ouders. Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs kunnen ouders kiezen of dat gebeurt op de 
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leeftijd van 5, 6 of 7 jaar. Ze moeten het advies van het CLB en de school wel aanhoren maar het is niet 
bindend. Ouders mogen ook beslissen of de leerling nog een achtste jaar lager onderwijs zal volgen. 
Bij de andere overgangen ligt, na grondig overleg met alle betrokken partijen, de uiteindelijke beslissing 
bij de klassenraad. 
 
Hierbij spreken we uiteraard niet over de anderstalige nieuwkomers, want vanzelfsprekend hebben zij 
een taalachterstand die dient ingehaald te worden.  
 
 

Inzetten op talenten en interesses       

We delen onze kinderen niet op in aparte hokjes. Ieder kind heeft zijn/haar eigen interesses, bezit 

unieke talenten …   

De ene is hoogbegaafd en heeft uitdaging nodig. 

De andere is mega-goed in knutselen en kan de klas leren schilderen, boetseren, … 

Nog een andere heeft een prachtig acteer-talent en kan met klasgenoten een toneeltje opvoeren. 

Anderen hebben het soms moeilijk door faalangst, zoeken negatieve aandacht, … Dit proberen te 

transformeren via een specifiek aanbod naar wat wel goed is, kan, … rekening houdend met het 

authentiek zijn van elk kind, is een van onze grote uitdagingen! 

Zo willen we ieders talent, interesse benutten en aandacht geven in de klas, op de school. 

IEDER KIND IS UNIEK 

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun 

nieuwsgierigheid en leergierigheid prikkelen. Het is belangrijk dat zij zich ook leren inspannen en 

leren omgaan met het maken van fouten, met falen.  

 

     Regelmatig is er wel een leerling in de klas die niet bij de les blijft (concentratie???)  

                 Deze kunnen we uitdagen door in zijn/haar interesse-wereld te komen, daardoor  

                 worden ze geprikkeld en bij de les gehouden.  

 

    Kinderen die op cognitief vlak steeds uitvallen in de klas, hebben ook hun talenten die we  

    niet mogen uit het oog verliezen! De kunst is hun creativiteit uit te spelen in het klas-  

    en/of schoolgebeuren. Hen op die manier ook succes laten ervaren, doet hen groeien! 

 

            Wanneer een leerling  ‘moeilijk’ gedrag vertoont, is de allereerste vraag die we   

            ons stellen : “waarom?” Uit frustratie, onmacht,… 

            Door ons luisterend oor, begrijpen we zeker meer en kan dit in de klas verduidelijkt/  

            besproken worden. Op deze manier krijgt de leerling begrip, aandacht en voelt hij/zij  

            zich gehoord/begrepen.   

 

Dit schooljaar hebben we de ITI-werking verder uitgebreid :  

ITI-plus 
In de lagere school :  

De ITI-plusklas is er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De leerstof in 

de klas wordt te gemakkelijk verwerkt en ook de differentiatie die de klasleerkracht 
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aanbiedt, blijkt onvoldoende. Deze leerlingen leren niet om een inspanning te leveren en soms interesse 

en motivatie verliezen. We streven naar het bieden van optimale kansen. Zowel op cognitief als sociaal 

emotioneel vlak. 

Doelstellingen 

- De leerlingen voldoende uitdagingen aanbieden door hun nieuwsgierigheid te blijven prikkelen 

- De leerlingen een studiehouding aanbrengen 

- De leerlingen leren omgaan met moeilijkere opdrachten en het maken van fouten 

- De leerlingen leren samenwerken met andere leerlingen op hetzelfde ontwikkelingsniveau 

Leerlingen die in aanmerking komen 

Tijdens een overleg tussen de klasleerkracht, zorgcoördinatie, directie en rekening houdend met 

onderstaande punten, wordt er beslist welke leerlingen er in aanmerking komen voor de ITI-

pluswerking. 

- Differentiatie in de klas is onvoldoende uitdagend 

- Nood aan minimale instructie 

- Zelfstandig kunnen werken 

- IQ bepaling is zinvol, maar niet noodzakelijk 

Praktisch 

1 keer per week komen de leerlingen 50 minuten naar de ITI-plusklas.  

Donderdag 10u25 tot 11u15: 

- Juf Silke: 5de en 6de leerjaar 

Dinsdag 11u15-12u05: 

- Juf Maja: 3de en 4de leerjaar 

Dinsdag 11u15-12u05:  

- Juf Silke en juf Maja: 1ste en 2de leerjaar  

In de plaats van vooruit te lopen in de leerstof, wordt er in de breedte gewerkt: projectwerk, filosoferen, 

denkspelen, … . De kinderen kunnen er heel wat vaardigheden oefenen die belangrijk zijn voor later 

zoals leren leren, je eigen mening formuleren, leren werken met de computer, leren opzoeken van 

informatie, leren omgaan met winnen en verliezen… 

De kinderen krijgen 3 keer per jaar, samen met het gewone rapport, ook een rapport van ITI-plus mee 

naar huis. Met Kerstmis, Pasen en op het einde van het schooljaar. 

 

In de kleuterschool.  

Doordat we werken met menggroepen worden de  kleuters die meer uitdaging nodig hebben, genoeg 

gestimuleerd. De spetters worden in de klas uitgedaagd door allerlei opdrachten die de kleuter op 

verschillende ontwikkelings-domeinen uitdaagt in zijn/haar kunnen. 

De kleuterjuffen observeren dagelijks en leren zo de interesses van hun kleuters kennen. 

Kleuters die meer uitdaging nodig hebben, krijgen via zorgjuf Sara extra opdrachten, worden meer 

uitgedaagd. 

 

ITI-rust  
Het is heel belangrijk dat kinderen zich een positief zelfwaarde gevoel ontwikkelen, alsook de 

bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren : 
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- het deugdenproject wordt aangewend en juf Rita gebruikt deze deugden-aanpak in haar 

godsdienst-uur; 

- alsook de geweldloze communicatie uit de methode ‘Sterren aan de hemel’. 

- Patsy, kinderyoga-docent,  zal regelmatig onaangekondigd elke klas bezoeken voor een korte 

pauze. Deze pauze kan bestaan uit yoga, massage, meditatie, spel, creatieve opdrachten, 

ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, mindfulness, … en het is steeds een verassing. 

Het doel van de pauzes is een rust- en ontspanningsmomenten in de klas te brengen. Yoga, 

mindfulness en ontspanningstechnieken te integreren in de klas en toe te passen op school, 

vanuit een speelse benadering samen met de kinderen tussen de drukke uurtjes door even op 

adem komen.  

Kinderen die ‘moeilijk’ gedrag vertonen, worden wekelijks in de stilteklas verwacht.  

Samen met juf Rita kunnen deze kinderen individueel of in groep mediteren. 

Hierbij leren de kinderen om zich te focussen op hun ademhaling, gevoelens en 

emoties. Dit geeft ze handvatten zodat ze, als ze gespannen zijn, zich even kunnen 

afsluiten en tot rust kunnen komen.  

 

Soms zijn er kinderen die met een zwaar gevulde rugzak van thuis  de school  

binnen stappen. Dikwijls zit hun hoofd vol muizenissen en is er geen plaats meer  

om de leerstof te verwerken. Als leerkracht hebben we hier begrip voor en zijn we  

steeds een luisterend oor. 

Door dit in de klas bespreekbaar te maken, zullen deze kinderen beter begrepen worden door hun 

klasgenoten. 

 

ITI-talent  
Je eigen talenten goed kennen, betekent ook je eigen 'handleiding' kennen. Weten wat 

wel en niet werkt voor jou. Welke omgeving je blij maakt en welke niet. Bij welk soort 

activiteiten je het beste presteert. En hoe je op en top jezelf kan zijn. En dat draagt dan 

weer bij tot het hebben van veerkracht (= het vermogen om je aan te passen aan stress 

en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen), tot betere keuzes en tot geluk! Je gaat er van 

stralen: je kontlichtje gaat branden. En dat wordt gezien door de mensen rondom jou. Het werkt zelfs 

een beetje besmettelijk. Het stuurt positieve vibes de klas en de wereld in. 

 

ta-LEN-t in de klas, talentgericht onderwijs, is onderwijs waar kinderen vanuit een diversiteit aan 

activiteiten op zoek mogen gaan naar wat ze graag doen en goed kunnen én waarom dat zo is. Waar ze 

de kans krijgen zichzelf te leren kennen en op te groeien tot krachtige volwassenen die goede keuzes 

maken.   

Deze methode helpt kinderen bij het ontdekken en activeren van hun talenten en bij het schrijven van 

hun handleiding. Zo wapenen we hen al van jongs af aan tegen stress en burn-out. 

  

Klasleerkrachten leren via een bevraging in de klas waar het interesse-veld van hun leerlingen ligt. Zo 

kunnen zij bij het plannen van de les hierbij rekening houden en zo AL hun leerlingen bij de les houden. 

 



Zorgbeleid    VBS DE LEERHEIDE 2019-2020                                                                                     Pagina 13 
 

Talenten (dansen, zingen, verven, knutselen, judo, hobby’s, …) worden ontdekt doorheen de hele lagere 

school en leerkrachten geven dit door. Op deze manier weet de leerkracht waarop hij/zij kan inspelen. 

Versneld of vervroegd doorstromen  
 
Wanneer het aanbod van interne en/of externe klasdifferentiatie niet meer voldoet voor leerlingen met 
een grote leervoorsprong, is een versnelling mogelijk. Een versnelling gebeurt pas na grondig overleg 
tussen klasleerkracht, zorgteam, CLB, ouders en kind. Het zijn de ouders die de beslissing nemen na een 
positief advies van het team.  
 
Om te versnellen moet aan verschillende voorwaarden voldaan worden: 
- De aangeboden differentiatie heeft onvoldoende effect om de leerling gemotiveerd te houden. 
- De leerling heeft een grote schoolse voorsprong zowel qua taal als qua wiskunde. 
- Een IQ-test kan een meerwaarde zijn.  
- Positief advies van het CLB  
- Kind-kenmerken zoals verwerkingssnelheid, sociaal –en emotionele ontwikkeling zijn voldoende sterk   
  aanwezig. 

Communicatie met ouders   
 
Ouders zijn een heel belangrijke partner. Betrokkenheid van ouders komt de ontwikkeling van kinderen 
ten goede. 
- Wij hechten als school veel belang aan een open en correcte communicatie 
- Als school informeren we de ouders duidelijk. We hopen dit ook van de ouders. Wederzijds respect is    
   hierbij een belangrijke factor 
- Het is als school onze bedoeling om op dezelfde lijn te staan van de ouders. We beogen immers   
   hetzelfde doel : ‘We willen het beste voor elk kind’.  
- Indien ouders dit wensen kan het CLB ingeschakeld worden. 
 
 


