
 
 

Zorgvisie  
 

 

vanuit een handelingsgerichte bril 

 

 



 
 

 

 

Een krachtige leeromgeving voor elk kind 

Wij creëren een onderwijs op maat van het kind. Of: het kind kan zich volledig 

ontwikkelen (affectief – dynamisch, cognitief en motorisch) volgens eigen 

mogelijkheden en tempo.  

Het onderwijsloopbaanbegeleidingsplan stelt ons in staat om kinderen met leer- 

en ontwikkelingsproblemen zo goed mogelijk te begeleiden door o.a. het 

kindvolgsysteem en het zorgplan.  

Elke leraar respecteert elk kind en waardeert hem/haar in zijn/haar anders zijn. 

Alle leraren ondersteunen en begeleiden kinderen zodat ze zich kunnen 

ontwikkelen tot verantwoordelijke, sociale, ruimdenkende en weerbare 

volwassenen in een maatschappij waarin ze zich thuis voelen. Het volledige team 

zet zich in om een warm en positief klimaat te creëren, waarin alle partners zich 

gewaardeerd voelen. Het volledige schoolteam is bereid om zich voortdurend 

verder te professionaliseren op basis van de specifieke onderwijsbehoeften van 

de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de onderwijsprofessionals. 

Onze visie op zorg vanuit het zorgcontinuüm 



 
 

 

Fase 0 Brede basiszorg: Een breed zorgklimaat in de school 

Krachtige, inclusieve leeromgeving met gepaste lerarenstijl als basisaanpak.  

 

 

 

Zorg is een gebeuren van de hele school met de klasleraar als centrale figuur 

We creëren in onze school een sfeer waarin iedereen zich ten volle kan 

ontwikkelen en zijn/haar talenten kan ontplooien. Dit kan pas wanneer de kinderen 

zich goed voelen in onze school. Zorgbreed werken is in de eerste plaats een 

krachtige leeromgeving creëren met een lerarenstijl op maat van de klasgroe. 

Welbevinden en leren gaan hand in hand.  

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen om verschillende 

redenen. Dit stelt onze school voor de uitdaging om in eerste instantie preventief 

te werken. Daarom zal de klasleraar extra zorg bieden via remediëren en een 

sterke binnen-klasdifferentiatie. 
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De leraren zijn samen met de leerlingen de belangrijkste partners binnen de 

zorgwerking in onze school. Zij kennen hun kinderen uit de klas immers het beste. 

Hierbij is de leraar de eerste vertrouwenspersoon. Ze zien wanneer er iets 

tegenslaat en kunnen kort op de bal spelen en hiervoor ook constructief 

samenwerken met de ouders van de leerlingen. 

 

De positieve ingesteldheid 

We benaderen onze schoolkinderen steeds vanuit een positieve ingesteldheid en 

willen hen ondersteunen om zich te ontplooien vanuit krachten en talenten. Als 

school begeleiden we de kinderen vanaf het begin in hun onderwijsloopbaan. Door 

hen van zo jong mogelijk te volgen kunnen we samen met elk kind en zijn/haar 

ouders een weg uitstippelen waarbij ze zich goed voelen en kunnen groeien in hun 

ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

Door middel van “Toeka” werken we aan 

een warm leefklimaat binnen de klas en 

binnen de school. Op deze manier 

zorgen we ervoor dat alle kinderen zich 

thuis voelen.  Een positief zelfbeeld 

heeft krachten die ontwikkeling van 

binnenuit mogelijk maakt.  (Leefsleutels) 

Start schooljaar 2022 - … 

Toeka werd vervangen door de Breinhelden Effi en Furon. Zij brengen a.d.h.v. 

‘Breintijd’ de kinderen dezelfde waarden van Toeka bij, maar met een extra focus 

op de executieve functies. (Zie visie executieve functies) 

Je mag zijn wie je bent! 



 
 

Start schooljaar 2021: De kinderen krijgen vanaf de derde kleuterklas 

weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ met als volgende doelen: 

- Het bevorderen van een sociaal – veilig klimaat en sociaal welzijn. 

- Het verminderen van geweld en ongewenst overschrijdend gedrag. 

- Het leren van positieve, sociale vaardigheden. 

- Het ondersteunen van de socio-emotionele ontwikkeling. 

- Het verbeteren van de positieve onderwijsrelatie. 

- Het bereiken van betere leerprestaties. 

- … 

Didactische en doeltreffende aanpak van de leraar: De leraar doet ertoe! 

In de klas brengt de leraar nieuwe leerstof aan via het BHV-model: Basisstof 

voor alle kinderen, Herhalingstof voor kinderen die nog extra ondersteuning nodig 

hebben en Verrijkingsstof (extra uitdaging) voor kinderen die sneller klaar zijn 

met hun opdrachten. De klastitularis maakt dagelijks een evaluatie van de gegeven 

onderwijsarrangementen om zoveel mogelijk te kunnen bijsturen op zowel 

inhoudelijk als organisatorisch vlak. De leraar maakt het verschil door met een 

doordachte lerarenstijl de kinderen te benaderen. De manier waarop leerstof aan 

de kinderen overgebracht wordt, is heel erg belangrijk. De leraar speelt op basis 

van zijn eigen observaties en toets-gegevens in op de specifieke 

onderwijsbehoeften van alle kinderen.  

Door het soepel hanteren van het uurrooster kan men inspelen op de noden van de 

kinderen. De leraren van onze school durven op een eigen creatieve en vindingrijke 

manier de opdrachten uit de methoden aan te passen of te vervangen, zodat de 

leerinhouden beter aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Het beleven 

en exploreren moet centraal staan, zowel in het kleuteronderwijs als in het lager 

onderwijs en dit moet in de verschillende leergebieden aan bod komen.  

Binnen het rijke klasmilieu wordt via coöperatieve werkvormen, binnen-

klasdifferentiatie, hoeken- en contractwerk voortdurend ingezet op de 

meervoudige intelligentie van elke kind.  Door deze didactische werkvormen en 

teamteachen doelgericht in te zetten kan de leraar een sterke interne of binnen-

klasdifferentiatie uitbouwen naar tempo, niveau, interesse en instructie.  



 
 

De leraren werken meer proces- en minder productgericht. Dit betekent dat er 

ook wordt gekeken naar hoe het kind leert. De leraren nemen ook meer tijd om 

met hun kinderen te reflecteren en voorzien de nodige observaties.  

Enkele voorbeelden binnen onze school: 

 In het lager onderwijs worden alle rapporten individueel besproken tijdens 

het MDO (Multi-disciplinair Overleg). Hierbij komt de zelfevaluatie van de 

leerling en de evaluatie van de leraar aan bod. 

 De leerlingen kunnen elkaar begeleiden bij het inoefenen. Een sterke 

leerling kan een andere leerling helpen. 

 De school beschikt over een materialenbank met  tal van verrijkingsleerstof 

en remediëringsmateriaal.  

 Binnen het muzische ontwikkelveld spreekt de leraar de talenten aan van de 

kinderen om aldus te werken aan het positief zelfbeeld van de kinderen.  

 Zowel op klas- als op schoolniveau worden “Toeka”-activiteiten 

georganiseerd met als doel het welbevinden van de kinderen te stimuleren. 

Dit komt bovenop de regenboogmomenten. (Tijdens de regenboogmomenten komt 

Toeka even langs. Het actieplan en de lesfiches van de onderwijsarrangementen –opgesteld 

door de werkgroep bezieling - worden via Questi gedeeld met alle leraren. Hierin worden 

4 thema’s uit de persoonsgebonden ontwikkeling die te maken hebben met leefhouding in 

de kijker gezet, waardoor we doorheen het schooljaar werk van maken. Tijdens zo’n 

regenboogmoment wordt telkens 1 thema in de kijker gezet.) 

 … 

Het leerlingvolgsysteem 

Een leerlingvolgsysteem waarborgt de doorstroming van het kleuteronderwijs naar 

het lager onderwijs. Een leerlingvolgsysteem verschaft in de eerste plaats de 

leraar een nauwkeurig beeld van de leervorderingen van de individuele leerlingen 

en van de leerwinst over een langere periode. Op individueel niveau en op klasniveau 

(aan de hand van een klasoverzicht) is een dergelijk systeem vooral nuttig in het 



 
 

kader van zorgbreedte omdat het toelaat die acties te ondernemen voor de 

vorderingen van alle leerlingen.  

Aan de hand van die informatie kan de leraar zijn aanpak en didactische 

werkvormen meer toespitsen op individuele /klasbehoeften, hiervoor maken de 

leraren gebruik van hun groepsoverzicht. Een goed ingevuld leerlingvolgsysteem is 

daarom heel belangrijk. Hierin kunnen ook zaken opgenomen worden van vóór de 

onderwijsloopbaan. 

De observaties van de leraar en de klasresultaten vormen samen met de resultaten 

van de LVS–toetsen en  het AVI –niveau met een basis voor het kind-overleg. Door 

deze regelmatige overlegmomenten kunnen we de kinderen op de voet volgen en 

hen zorg op maat bieden. 

 

In de derde kleuterklas nemen we in het midden van het schooljaar de 

Toetertesten (en eventueel Kontrabas) af om zo gekoppeld aan het 

kindvolgsysteem een uitgebreider beeld te vormen van de schoolrijpheid van die 

kinderen. Dit wordt opgenomen in het digitaal kindvolgdossier in Questi. 

Afstemming en wisselwerking is de drijfveer om te komen tot een zorgbreed 

klimaat 

In onze school overleggen we regelmatig met het kind, ouders, leraren, het CLB 

en externe hulpverleners.  

Interne communicatie verloopt volgens een vast stramien. 

1. Kindoverleg 

2. MDO 

3. Onthaal (CLB) 

4. Verdere stappen naar externe communicatie 

De opvolging hiervan vindt plaats tijdens het wekelijkse zorgoverleg (zorgteam). 

Op regelmatige basis ontvangen ouders via Smartschool een uitnodiging om in 

gesprek te gaan met de leraren. Dit oudercontact kan op vraag van ouders of op 

vraag van de klasleraar georganiseerd worden. Wat niet wegneemt dat er altijd 

een oudercontact kan aangevraagd worden, hetzij telefonisch, hetzij mondeling of 



 
 

via hetzij via het schriftje of de Talentagenda. Ouders verschaffen noodzakelijke 

informatie over hun kind. Deze informatie wordt met de nodige discretie 

behandeld.  

 

In de kleuterklassen wordt er gecommuniceerd via het heen-en weerschriftje, in 

het lager gebeurt dit aan de hand van de Talentagenda.  

 

Het is belangrijk dat de leraar reflecteert en zijn eigen handelen bijstuurt. Dit 

kan onder meer door overleg met de betrokken partners. 

 

Voor nieuwe leraren (en interimarissen) wordt een mentor aangesteld. De mentor 

begeleidt de beginnende leraren in hun groeiproces. Er bestaat ook een 

onthaalmap om op terug te vallen. 

 

Fase 1 Verhoogde zorg. 

Het geven van extra zorg in de klas, een klasaanpak (kinderen volgen, meer 

gerichte differentiatie, een helpende hand). 

We hebben zorg- en SES- lestijden in onze school. Deze uren worden besteed op 

school-, leraar- en kindniveau. 

We streven in onze school naar begeleiding door de zorgleraar in de klas tijdens 

het verwerven van de basisleerstof. De zorgleraar ondersteunt de binnen-

klasdifferentiatie (vb. onder de vorm van teamteachen). 

Er is verdiepingsmateriaal voor cognitief sterke leerlingen aanwezig. (Plustaak, 

denkverruimende spelletjes… ) 

Wanneer een leraar observeert dat het welbevinden van de kinderen in het 

gedrang komt, zowel binnen als buiten de klas, gaat er extra aandacht naar het 

kind.  



 
 

 

Fase 2 Uitbreiding van zorg 

Van diepgaander analyse naar nog specifieker handelen 

Voor een kleiner aantal leerlingen voldoet de verhoogde zorg niet. Voor die 

leerlingen is het aangewezen een diagnostisch aangepast traject te starten. Een 

diagnose wordt enkel gesteld door experts Uitbreiding van zorg gebeurt steeds 

in onderling overleg tussen het zorgteam, de klasleraar, de leerling en de ouders. 

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en leerproblemen, worden er 

enkele maatregelen getroffen binnen de klas. Onze school werkt met redelijke 

aanpassingen. Deze worden in een zorgplan opgenomen, dat de zorgleraar in 

samenwerking met de klasleraar opstelt. Bij het opstellen van het zorgplan 

vertrekken we steeds van een evenwichtig ‘totaalbeeld’ van het kind. Onze 

prioritaire doelstelling is het welbevinden van de kinderen bewaken en alle 

leerlingen mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum.  

De redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat het totale ontwikkelingsproces van 

het kind positief en evenwichtig blijft verlopen en dit in functie van de totale 

ontwikkeling van het kind.  

 

Bij het uitschrijven van de redelijke aanpassingen gebruiken we het door de 

kinderen gekende letterwoord TOEKA: 

T  Extra tijd 

O  Ondersteuning van de leraar, klasgenoot, ouders, enz. 



 
 

E  Extra hulpmiddel: tafelkaart, rekenmachine, onthoudkaarten, enz. 

K  Klasmateriaal: blokjes, klokje, getallenassen, enz. 

A  Redelijke aanpassingen of andere toets of taak 

 

Deze redelijke aanpassingen worden op het rapport vermeld en zijn ook gekoppeld 

aan vaste symbolen (Questi). Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de 

visietekst ‘Evalueren en rapporteren’. Het CLB fungeert als draaischijf bij de 

inschakeling van externen.  

 

Fase 3 IAC  

Individueel Aangepast Curriculum 

Het kan gebeuren dat de redelijke aanpassingen genomen in de voorgaande fasen, 

onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te 

houden.  

Er kan dan worden gedacht in termen van een individueel aangepast curriculum.  

Leervorderingen maken op basis van een individueel aangepast curriculum kan in 

een school voor buitengewoon onderwijs van het betreffende type of in een school 

voor gewoon onderwijs, wanneer de school dit, na overleg, proportioneel acht.  Dit 

ligt in lijn van de bepalingen binnen de decretale vereisten. 

Besluit 

De directeur draagt deze visie in zich en bewaakt de trajecten om deze visie uit 

te bouwen en zorgt er samen met het zorgteam voor dat deze visie door het hele 

schoolteam wordt gedragen. Op gepaste tijdstippen wordt deze visie onder de 

loep genomen en mogelijks aangepast. Bij vragen over de inhoud van onze zorgvisie 

kan er steeds contact opgenomen worden met de directeur om dit te 

verduidelijken. 



 
 

 

 


