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1. VISIE OP ZORG 

Vanuit het opvoedingsproject dat wij met onze scholengroep nastreven, proberen wij met een brede visie op zorg goed onderwijs aan te 

bieden.  

 

  We leren niet voor school maar voor het leven.  

We willen onze kinderen laten groeien tot mensen die zelfstandig in het leven kunnen staan met hun mogelijkheden, hun beperkingen, hun 

talenten. 

 

 Hartelijk leren en leven : bruisend, kleinschalig, kindvriendelijk, goed voelende kleuters, betrokken kinderen, kleurrijk…. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen op school.  Een kind komt pas tot leren als het goed in zijn vel zit.  Daar zetten we 

hard op in via gesprekken, zonnebloemspiegel, …     Elke leerkracht probeert de leerstof op maat van de kinderen aan te bieden om zo de 

betrokkenheid te verhogen en maximale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen via redicodis.  

 

Beschuttend leren en leven : liefde, hoop, respect, geloof, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, eerlijkheid, oprechtheid, delen,… 

Kinderen hebben respect voor elkaar … elk met zijn mogelijkheden.   Ze kunnen rekenen op een tutor als dit nodig is.  Hulpmiddelen mogen 

steeds gebruikt worden.   Via kleine trucjes aanleren van gewenst gedrag om verdraagzaamheid te stimuleren.    
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Houvast bij het leren en leven : zorg dragen, weerbaarheid, discipline, doorzetting, knowhow, up-to-date 

Naast de klassikale aanpak zijn er 3 aanpassingen gericht op verhoogde zorg : 

➢ Klasinterne aanpassingen om te differentiëren, compenseren of dispenseren 

➢ Kort op de bal spelen om te remediëren 

➢ Een zorgplan waarin leerstof wordt aangeboden op maat van het kind 

          We proberen onze kennis uit te breiden via navormingen en die toe te passen in onze zorgwerking.    

          We denken dan aan co-  teaching,  gedragsproblematiek, leesspelletjes, kwartierlezen,… 

 

2. SAMENWERKING EN OVERLEG 

A. De scholengemeenschap 
Maandelijks overleg met zoco’s.  

B. Onderwijspartners  
• CLB Tielt 

o iedere aanvraag voor testing of ondersteuning gaat via de zoco  
o ouders kunnen ook zelfstandig CLB raadplegen 

• CAR Deinze, CAR Roeselare, CAR Eeklo, CAR Kortrijk,CAR Brugge, CAR Torhout 
o steeds doorverwijzing via zoco of MDO 
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o ouders nemen zelfstandig contact op 

• Logopedisten 
o iedere aanvraag gebeurt via zoco  
o ouders kunnen zelfstandig contact opnemen 

• Kiné 

• Artsen 

• Comité bijzondere jeugdzorg 

• Geestelijke gezondheidszorg 

• OCMW 

• Thuisbegeleiding 

• BuBaO 

• samenwerking met ondersteuningsnetwerk en ondersteuners van type 4, 6 en 7.  
 

Doorheen de jaren hebben we ervaring opgebouwd met BO-scholen nl. Dominiek Savio, Spermalie, St. Lievenspoort, Het Anker, Zonneburcht, 

Ten  Dries , De Kameleon, Leieland, De Vlinder, De Bevertjes  en dit in samenwerking met het  CLB. 

C. Sociale kaart 
Zie document. 

 

3. CONTINUUM VAN ZORG OP SCHOOL 

 

• De zorgstructuur op onze school. 

Het zorgbeleid moet gerealiseerd worden op vier niveaus : 

1.het niveau van de leerlingenbegeleiding 

2.het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten 
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3.het niveau van de school 

4.het niveau van de scholengemeenschap 

 

Deze zorgtaken op 4 niveaus worden niet van elkaar gescheiden.   De samenhang  wordt bewust gestimuleerd. Het zorgbeleid krijgt vorm door 

gerichte acties en is een zaak van het volledige schoolteam en externe hulpverleners. 

 

1 Op leerlingniveau 

Het leerproces wordt van nabij gevolgd en indien nodig bijgestuurd.  Als de binnenklasdifferentiatie niet voldoende blijkt, worden er een beperkt 

aantal zorgmomenten buiten de klas georganiseerd. Dit om specifieke moeilijkheden in te oefenen via een zorgplan. (fase 1)  

We hebben ook aandacht voor de evenwichtige emotionele en sociale ontwikkeling en we proberen inzicht te krijgen in hun gedrags- en 

communicatieproblemen. Een goed welbevinden is de basis.   Hier werken we o.a. met de zonnebloemspiegel.    

In de loop van de derde kleuterklas kunnen op vraag van de leerkracht de kleuters gescreend worden op hun schoolrijpheid (door de zoco) en  

worden ouders hierover ingelicht. 

In het zesde leerjaar begeleiden wij de lln en hun ouders bij het bepalen van de studierichting voor het secundair onderwijs. (baso-fiche + 

oudercontact in april. 
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2 Op klasniveau 

Naast de remediërende aanpak hebben de lkr oog voor preventie en dit vooral op het niveau van de klas.   (LVS, observaties, interview met ll, 

screenings,…)   

We proberen met het zorgteam de lkr te ondersteunen.  We helpen om te leren omgaan met de diversiteit van de lln zodat er meer 

diagnosticerend kan worden gewerkt.   Zo verkrijgen we een tijdige detectie.     

We investeren een groot aantal uren in ondersteuning binnen de klas via preventieve basiszorg door de zorgjuffen. (fase 0) 

De klastitularis is de spilfiguur binnen ons zorgsysteem.  Hij/zij is het startpunt bij elk zorginitiatief.   Hij/zij kan ten allen tijde een zorgvraag bij 

de zoco indienen ( via schoolonline).  Deze zorgvraag wordt binnen de week behandeld in de zorgraad en/ of tijdens intern zorgoverleg met 

leerkracht. De zoco maakt een zorgplan op met een duidelijk omschreven taakverdeling.   

 

3 Op schoolniveau 

Het schoolbestuur streeft ernaar om een aantal LT uit het pakket te reserveren voor zorg.   Aangevuld met de verkregen SES-uren realiseren wij 

ons zorgbeleid. Anderstalige kinderen worden begeleid tijdens de zorgmomenten. De zorginitiatieven worden samen met de pedagogische 

directie besproken en worden ingepast in het pedagogisch-didactisch beleid. 

Om de 14 dagen komen de zoco en ped. directies samen : zorgcontact. Hierin wordt o.a. het zorgbeleid uitgestippeld en worden zorgproblemen 

besproken. 
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4. Op niveau van de scholengemeenschap Driespan 

In de vorm van geplande bijeenkomsten is er ruimte voor overleg binnen “Driespan”. 

- overleg tussen zorgbegeleiders  

- samenkomsten en samenwerking met zoco’s uit Driespan 

- bijwonen vergaderingen cozoco’s in DPB-Brugge 

- Afstemmen van de zorgbeleidsplannen. 

- Opvolgen van de zorgdossiers in SOL (Bingel) 
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• Zorgoverleg in het zorgcontinuüm  

• De zorgweg: 

Zie schema. 
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  DE ZORGWEG   
PEDA coacht 

ZOCO 

     
ZOCO coacht 

ZB & TIT 
      

informeel      
formeel    leerlingendossier  

 mondeling overleg 1. SIGNAAL  leerkracht  

 schriftelijk overleg   ouders  

    externen  

Nota  2. OVERLEG    

Elektronisch      
      
 Ontwikkelingsvertraging  ontwikkelingsvertraging   
 Leerprobleem  leerprobleem   
 Is  is   

 Duidelijk  onduidelijk  ZOCO 

     CLB 

 
 

 onderzoek  externen 
(specialisatie) 

      

  3. HYPOTHESE    

DIAGNOSE"      
      
      

formeel mond. 
Overleg 

 4. HANDELINGSPLAN onderwerp of titel   

zorgraad   stapjes : wat en wie   

   evaluatie   
   aanpassing   

    
als 

eerstelijnszorg 
klassentitularis 

    
als zorglijn in de 

klas 
klassentitularis 

en ZB 

  5. CONCLUSIE  
als zorglijn 

buiten de klas 
ZB 
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• Vaste overlegmomenten: 

Algemeen 

- tweewekelijks zorgraad met elke zorgbeleider  

- maandelijks  overleg ZOCO –CLB tijdens  CLB-permanentie  

- maandelijks overleg zoco’s Driespan  

- overleg zoco + ped. directie om de 14 dagen 

- cozoco’s in DPB (5 maal per schooljaar) 
 

Kleuter Lager 

    - oudercontacten : 2x per jaar 
    -  zorgoverleg : wekelijks mogelijkheid tot overleg (zie briefings) 
    -  MDO of oudergesprek 
    -  klasoverleg : overleg zoco – klaslkr. na observaties in sol     
 

- zorgoverleg : tussen zoco/zorgbegeleider ( zie briefing) 

- overgangsgesprekken : 
* tussen leerkrachten (zie SOL overgangsinfo) 
* tussen zoco/lkr: bespreken klasprofiel aan begin schooljaar. 

- MDO of oudergesprekken 

- klasoverleg : Bespreking van LVS resultaten (zoco-klastitularis) 

- leerlingencontacten : in januari 

- oudercontacten : 3 maal per jaar 
               
Voor zesde klas is er een bijkomende adviesbepaling voor sec. onderwijs in 
april.   We overhandigen ook een Baso-fiche aan de ouders die ze  meenemen 
naar de secundaire school.  Vlak voor/na de paasvakantie is er een 
oudercontact voorzien om de baso-fiche te bespreken en dan aan de ouders te 
overhandigen. Baso-fiche wordt ook aangemaakt in sol. 
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4. KINDVOLGSYSTEEM 

 

• Observeren. 
In de kleuterafdeling  van De Linde en de Kiem:  

De kleuterleidsters gebruiken een observatielijst. Deze lijst wordt gebruikt om het LVS in ons zorgsysteem (Bingel) in te vullen.  

 

• Toetsen, evalueren en rapporteren.  
In de kleuterafdeling van de Linde  

We testen de leesvoorwaarden, rekenvoorwaarden.  

 
In onze lagere afdeling  van de Linde  

In de lagere afdeling is er een permanente evaluatie van L1 tot L6 . In L6 wordt met een toetsenperiode gewerkt in december en 

juni. Dit ter voorbereiding van het middelbaar.  

Vier keer per jaar wordt een rapport meegegeven naar huis. Twee keer per jaar worden oudercontacten georganiseerd. Daarnaast 

is er een leerlingencontact in januari.  

 

Hier worden de cognitieve vaardigheden deels bewaakt door het LVS en de evaluaties in de klaspraktijk.   

Deze geijkte vorderingstoetsen worden afgenomen om het leerproces van de lln in kaart te brengen.   

In begin van schooljaar (3de week) is er een taaltest Salto die wordt afgenomen van alle kinderen van het 1ste ljr + alle nieuwkomers. 

 

Drie keer per jaar worden AVI testen afgenomen van L2 – L6. In L1 worden de AVI testen afgenomen vanaf maart.  
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• Leerlingendossier : zie SOL 

           * alle persoonlijke gegevens van het kind : naam, adres, tel, foto, mail, … 

        * zorgplannen, individuele HP van de zorgbegeleiders 

        * verslagen CAR, logo, kiné, … 

        * MDO, oudergesprekken, overlegmomenten,… 

        * redicodi- maatregels 

        * diagnoses 

        * krijgt de lln. ondersteuning van logo, reva, kiné 

        * ondersteuningsnetwerk, ON 

        * baso-fiche 

        * overgangsgesprekken 

    * Resultaten vakken en testen nl. LVS lezen, spelling, wisk ; AVI resultaten (grafiek) ; resultaten kleutertesten, IQ, testresultaten CLB,….  

    * output 

    * de rapporten 

    * sociogram 

    * welbevinden en betrokkenheid 
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5. FASES VAN DE ZORG 

 

A. Ouderbetrokkenheid 
We betrekken de ouders in het leerproces via: 

- vaste oudercontacten 

-  Zorgbrieven waarin we melden welke extra ondersteuning het kind nodig heeft. (zie zorgbrief) 

- MDO en oudergesprekken vanaf fase 1.  

 

B. Gelijke onderwijs 
1. We vinden het heel belangrijk dat de leerkrachten alle kinderen dezelfde kansen geven door een krachtige 

leeromgeving te creëren.  Leerlingen hebben nood aan een warme, veilige en geborgen omgeving en moeten zich goed 
voelen om optimaal te kunnen functioneren.    
We vinden het belangrijk: probeer rekening te houden met het ontwikkelingstempo, de individuele mogelijkheden en 

de achtergrond van elke leerling. 

• Uren in fase 0 binnenklasdifferentiatie 

• In L4  (de Kiem) werken we klasdoorbrekend in niveaugroepen voor wiskunde. 

• Leerlingenparticipatie via schoolparlement en het forum. 

• Huiswerkbeleid 

Dit alles wordt opgevolgd door de pedagogische directie via doorloopbezoekjes.  

2. Het schoolteam ondersteunt kinderen met een leerstoornis zodat ze dezelfde kansen krijgen. 

• Voor kinderen met een leerstoornis worden REDICODI toegepast. (zie protocol dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, 
ADHD, ADD, dysfasie,…) . Sprint wordt aangeleerd zodat ze dan zelfstandiger aan het werk kunnen. 

• Of er wordt geleerd om te werken met een rekenmachine door zoco. 

• Er is samenwerking met ondersteuners voor kinderen met autisme, dyspraxie, gedragsproblemen, dysfasie,… 
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3. Anderstalige kinderen 

• Dit schooljaar werden geen lestijden toegekend.  De anderstalige kinderen met noden worden opgenomen in de 
zorggroepjes binnenklas. 

• We voorzien vanaf het eerste kleuter 1 of 2 taalbadmomentjes voor anderstalige kleuters.  

• Voor deze kinderen voorzien we tevens een tolk zodat de ouders beter op de hoogte blijven van het reilen en 
zeilen op school. (voor ouderavonden, oudercontacten,…)  De meeste tolken zijn jong volwassenen die  bij ons 
op school onderwijs kregen. 

• In samenwerking met het OCMW van Ruiselede mogen anderstalige kinderen die niet in orde zijn met het 
ziekenfonds, logo volgen om hun taal uit te breiden. 

• Sedert sept. 2013 richten we ook een huiswerkklas op.  Tweemaal in de week (op maandag en op vrijdag) komen 
vrijwilligers om kinderen te helpen bij hun huistaak. Ook dit schooljaar willen deze mensen zich verder vrijwillig 
inzetten voor de anderstalige kinderen. 

 

4. Hoogbegaafde kinderen 

• Ook zij krijgen voldoende uitdagingen. 

• Zoco zorgt voor dozen met uitdagend materiaal (contract) voor kinderen die hoogbegaafd zijn. 

• Op scholengemeenschapniveau : kangoeroeklas 
 

5. Kinderen met emotionele problemen 

• Zelfbeeld :  zie zonnebloemspiegel bij zoco 

• Babbelspel bij zoco 

• Rouw (protocol ivm rouwen en verlies) 

• Uit elkaar (protocol ivm scheiding) 
 

6. Kinderen met een problematische thuissituatie (ouders met drankprobleem, vechtscheiding, armoede,…) 

• Deze kinderen kunnen terecht bij de zoco voor gesprekjes.  Zoco zal hen op regelmatige basis aanspreken. 
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• Zoco zorgt voor oudercontacten  of gaat aan huis om de drempel te verlagen (samen met directie) om een 
probleem,…enz. te bespreken. 

• Zoco zorgt voor vervoer als ouders een beroep moeten doen op externe hulp (bv. zoco brengt mama naar CGGZ 
om therapie op te starten en het praktische te bespreken) 

• Zoco neemt contact op met CLB  zodat verdere hulp aan huis kan worden geboden.  (samen met bv. huisarts, 
OCMW,…) 

 

7. Kinderen die op één of andere manier gepest of uitgesloten worden/ kinderen met gedragsproblemen 

• Pestactieplan : zachte en harde aanpak 

• In de Kiem: rode kaarten in de middagspeeltijd.  

• Via kids skills aanleren van gewenst gedrag 

• Gesprekken met zoco bij time-out 

• De week tegen pesten 
 

8. Inclusief onderwijs  
Op onze scholen zijn ook kinderen met een beperking welkom.  In samenspraak met de ouders en het CLB wordt overwogen 

als het schoollopen in een reguliere school haalbaar is. 

We ondersteunen onze leerkrachten door ze bij te scholen voor bepaalde problematieken. Bv. bijwonen van een dag in 

Spermalie (gehoorproblematiek), infoavond in  Ten  Dries in Landegem,…  

 

9. Ouders begeleiden bij het bezoek aan B.O. school.   
Zoco gaat mee met de ouders om een B.0. school te bezoeken zodat de drempel wat lager wordt.  Ouders zijn hier positief 

over. 

 


