
 
 
 

Wie al kan kruipen, mag stappen 
Wie al kan stappen, mag lopen 
Wie al kan lopen, mag vliegen 

Hier kan ieder kind zijn vleugels uitslaan 
 

 

Iedereen krijgt in de BaMo-school de kans om te groeien. We hebben 
aandacht voor iedereen. We proberen het beste uit elk kind te halen, 

volgens hun eigen kennen en kunnen. We stimuleren hen in hun uniek zijn 
en sturen hen bij waar nodig. 
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ZORGVISIE - WIJS IN LEVEN, WIJS IN LEREN? 
Welke school willen we zijn? Hoe werken we naar een kwaliteitsvol onderwijs? 

 

 Zorg = rode draad van kwaliteitsvol onderwijs 

 
In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar 
school komt. Als schoolteam willen we een goede sfeer scheppen, waarin 
voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn 
ontwikkeling. Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van alle 
kinderen, trachten we een zorgbeleid op maat van de kinderen aan te bieden 
en uit te breiden. 
 
Kinderen met uiteenlopende noden worden binnen onze school zo goed 
mogelijk opgevangen en opgevolgd. Het zorgbeleid op school is daarom van 
zeer groot belang. Tijdens de ontwikkeling van kinderen hebben we oog voor 
‘brede zorg’. Dit houdt in dat we alle kinderen optimale kansen geven en dat 
we ze vanuit hun eigen mogelijkheden laten ontwikkelen.  
 
Door een gedifferentieerde aanpak en een specifieke benadering stemmen wij 
ons onderwijs af op de zorgvragen van onze kinderen, zowel op cognitief, 
emotioneel en sociaal vlak. 
 
De uitbouw van het zorgbeleid is een opdracht van het volledige team. 
Door de coördinatie vanuit het zorgteam en het geregeld teamoverleg, door 
ondersteuning en door kansen te grijpen om deskundiger te worden, kan in 
onze school de zorgcultuur verder groeien. We werken nauw samen met het 
CLB, externe hulpverleners en vooral met de ouders.  
 
We baseren ons zorgbeleid op de vier fases vanuit het zorgcontinuüm. 
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 Fase 0: wij werken aan een brede basiszorg 

 
Deze zorg kan je vergelijken met de zorg van ouders voor hun kinderen. Zoals 
een ouder voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt een leerkracht voor zijn leerlingen. 
De leerkracht is dan ook de spilfiguur binnen de zorg. Alle zorgvragen voor het 
zorgteam vertrekken vanuit de eigen klasleerkracht. Dit zowel op kleuterniveau 
als in de lagere school.  
 
Iedereen zorgt voor een rijke leeromgevingen met veel prikkels. Bv. de 
leerkracht geeft korte instructies en zet kinderen aan het denken, de leerkracht 
zorgt voor een rijk en weldoordacht aanbod in de speel- en leerhoeken... 
 
We zorgen ervoor dat de kinderen zich geborgen voelen zodat ze kunnen 
werken aan hun emotionele en sociale vaardigheden. Bv. voeren van 
klasgesprekken, het bespreekbaar maken van problemen…  
 
We zorgen voor een gestructureerde en duidelijke aanpak met klaseigen 
afspraken. Bv. een daglijn uithangen om duidelijkheid te scheppen, gebruik 
maken van een agenda, samen plannen... 
 
We houden spontane en gerichte observaties en nemen op regelmatige basis 
testen af. (klastoetsen en standaardtesten zoals de alternatieve toeters, 
rekenbegrippen, LVS…)  
Zo krijgt de leerkracht zicht op de evolutie en de werkpunten en kan hij tot 
gerichte stappen komen om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. 
 
In de lagere klassen werken de leerkrachten volgens het 4-sporenbeleid om 
vlot te differentiëren. De leerlingen werken op hun tempo en niveau. 
 
Spoor A: oefeningen voor leerlingen die de leerstof helemaal onder de knie 
hebben. Zij hebben nood aan extra uitdaging.  
Spoor B: basisoefeningen voor leerlingen die de leerstof goed begrijpen. 
Spoor C: deze oefeningen zijn voor de leerlingen die het moeilijk hebben met 
de leerstof. Ze hebben vaak nog wat extra hulp nodig van de leraar of de 
zorgleerkracht. 
Spoor D: oefeningen voor leerlingen met een individueel curriculum. Dat kan 
zowel curriculumdifferentiatie zijn naar boven toe als naar beneden. 
 
De leerkrachten zorgen ook voor het contact met de ouders. Dit start in 
augustus met de opendeuravond. In het begin van het schooljaar is er een 
infoavond waarin de werking van de klas wordt uitgelegd. Doorheen het 
schooljaar worden er op regelmatige basis oudercontacten georganiseerd. 
Waar nodig worden extra overlegmomenten gepland op vraag van de ouders 
of de school.  
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 Fase 1: wij werken aan verhoogde zorg 

 
Wanneer de leerkracht een zorgvraag heeft en een leerling specifieke hulp 
nodig heeft, verhogen we de zorg. We kunnen extra maatregelen nemen die 
ervoor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven 
volgen. 
Ieder kind heeft zijn eigen zorgdossier waarin zijn positieve punten en 
werkpunten worden opgenomen. Dit dossier groeit met de ontwikkeling van 
het kind mee en wordt steeds overgedragen aan de volgende leerkracht. Zo 
heeft de nieuwe leerkracht een mooi overzicht over het kunnen van de leerling 
en de vorige afspraken. 
Indien nodig worden ouders gecontacteerd om hen op de hoogte te stellen 
over de bekommernissen of zorgvragen. De titularis overlegt ook tussentijds 
met het zorgteam bij zorgvragen of noden.  
 
Waaruit kan de verhoging van de zorg bestaan?  

● Aanbieden van redicodi-maatregelen. Dit zijn maatregelen voor kinderen 
met specifieke leerproblemen of ontwikkelingsproblematieken. 
 
Wat houden deze maatregelen in?  
Remediëren: maatregelen waarbij de school effectieve vormen van 
aangepaste leerhulp verstrekt binnen het gemeenschappelijk 
curriculum. 
 
Differentiëren: maatregelen waarbij de school, binnen het 
gemeenschappelijk curriculum, een beperkte variatie aanbrengt in het 
onderwijsleerproces om beter tegemoet te komen aan de behoefte van 
individuele leerlingen of groepen leerlingen. 
 
Compenseren:  maatregelen waarbij de school hulpmiddelen aanbiedt, 
waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de doelen van het 
gemeenschappelijk curriculum of de doelen die na dispensatie voor de 
leerling bepaald zijn, bereikt kunnen worden.  
 
Dispenseren: maatregelen waarbij de school doelen toevoegt aan het 
gemeenschappelijk curriculum (GC) of de leerling vrijstelt van doelen van 
het GC en die, waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige doelen, in die 
mate dat ofwel de doelen voor de studiebekrachtiging in functie van de 
finaliteit voor het onderwijsniveau ofwel de doelen voor het 
doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs, nog in voldoende 
mate kunnen bereikt worden.  
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 Fase 2: wij werken aan de uitbreiding van zorg 

 
Voor een aantal leerlingen volstaat de aangeboden zorg uit de vorige punten 
niet, voor hen moeten we de zorg uitbreiden. 
Samen zoeken we welke bijkomende ondersteuning en hulp nodig en haalbaar 
is. We gaan de leerling dan nog intensiever begeleiden binnen de draagkracht 
van de werking van de klas. 
 
Het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leerkrachten en 
de ouders kunnen doen en wat zij nodig hebben. Het CLB stelt nadien 
eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood aan uitbreiding van 
zorg motiveert. Dan kunnen wij als school ondersteuning vanuit het 
ondersteuningsnetwerk of een school voor buitengewoon onderwijs 
inschakelen. 
 
Alle gemaakte afspraken noteren we in het zorgdossier (handelingsplan). Zo 
weten alle betrokken partijen wat er afgesproken werd en wat ze mogen 
verwachten. 
 
In feite zoeken we welke maatregelen het kind verder nodig heeft. Dit verschilt 
van kind tot kind. Het is niet altijd noodzakelijk te weten wat een kind heeft 
maar wel wat hij nodig heeft. 
 
De meeste kinderen kunnen a.d.h.v. maatregelen het leerprogramma blijven 
volgen en behalen zo hun getuigschrift lager onderwijs. Bij andere kinderen 
moeten we het leerprogramma aanpassen op maat van het kind. Zij ontvangen 
na 6 jaar lager onderwijs of na het 6de leerjaar een attest lager onderwijs.  
Zij kunnen daarna starten in de 1B-klas in het gewoon secundair onderwijs. Als 
zij dit jaar met succes beëindigen behalen zij alsnog hun getuigschrift lager 
onderwijs. 
 
 
Waaruit kan de uitbreiding van de zorg bestaan?  

 
● Hulp inschakelen van externen: logopedisten, kinesisten, psychologen, 

ON-lkr. enz. In samenspraak met de ouders zullen wij steeds contact 
opnemen met de externen zodat we onze werking op elkaar kunnen 
afstemmen.  
 

● Aanpassen van het leertraject op maat van het kind. Soms krijgt de 
leerling de hoeveelheid leerstof niet verwerkt, kan hij het leertempo niet 
aan of ontbreekt het aan inzicht en heeft hij het moeilijk om alles te 
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verwerken en te onthouden. We gaan dan een stap terug in het 
leerprogramma en bieden leerstof op maat aan. De leerling wordt hierbij 
begeleid door de zorgleerkracht en de klasleerkracht. Hij zal tijdens 
inoefenmoment zelfstandig in zijn eigen map werken. Het aanpassen kan 
inhouden dat de leerling het jaar zal overdoen of dat hij wordt 
voorbereid op de 1B-klas. De leerlingen krijgen ook een aangepaste 
evaluatie en rapportering. 
  
 

● Leerlingen kunnen, als ze er recht op hebben, ondersteund worden door 
iemand vanuit het buitengewoon onderwijs via ON. Kinderen met 
bijzondere noden bevorderen en ondersteunen we zo in hun 
ontplooiingskansen. Een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs kan 
de leerling en de leerkracht een paar uren per week begeleiden. ON kan 
worden gegeven op het niveau van het kleuter- en van het lager 
onderwijs. Het aantal jaren ON is afhankelijk van de noden van het kind. 
Dit wordt aangevraagd met een officieel attest, het gemotiveerd verslag, 
via het CLB.  
 

● Verdere hulp vanuit het CLB: observaties, IQ afname, concentratietest, 
testing (lees- of spellingsachterstand of rekenachterstand, 
doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten)... Gesprek met leerlingen 
en/of ouders bij vragen of noden.  

  
 

 Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC) en 
studiebekrachtiging 

 
Als de fases 0 tot en met 2 zijn doorlopen en als het volgen van het 
gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar blijkt, 
kan het CLB een verslag opstellen voor toegang tot buitengewoon onderwijs of 
voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs. 
 
Een IAC is een leerprogramma op maat van een leerling met een verslag voor 
toegang tot buitengewoon onderwijs. 
De leerling is niet ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, maar wel in 
het gewoon onderwijs. Het aangepast leerprogramma bevat leerdoelen op 
maat van de leerling. De klassenraad kiest deze doelen, in afstemming met de 
ouders en waar mogelijk ook met de leerling en met het CLB of met andere 
externe ondersteuners. Op afgesproken tijdstippen en wanneer nodig worden 
de doelen van het IAC aangepast. Dit gebeurt na evaluatie van de 
vooropgestelde doelen. 

De leerdoelen zijn gericht op maximale ontplooiing van de leerling en op zo 
volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren. Al 
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naargelang de mogelijkheden en het toekomstperspectief van de leerling zijn 
de leerdoelen ook gericht op: 

● maatschappelijke participatie, eventueel in een omgeving die in 
gepaste ondersteuning voorziet; 

● arbeidsdeelname in een omgeving die in gepaste ondersteuning 
voorziet; 

● tewerkstelling in een omgeving die in gepaste ondersteuning voorziet; 
● tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu; 
● verdere studies. 

Als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, moet de school dit 
melden in het centrale register van inschrijvingen (DISCIMUS). 

(bron: https://www.onderwijsinspectie.be + https://onderwijs.vlaanderen.be) 
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 De samenstelling van ons WIJS team! 

 
Zorgzaam zijn en zorg dragen voor elkaar vinden we in de BaMo-school heel 
belangrijk. Via onze manier van lesgeven, via klas-, zorg- en groeigesprekken, 
via het jaarthema... proberen we belangrijke waarden en normen aan te leren, 
bij te sturen en te beleven. 

Zorg voor elk kind staat in onze BaMo-school centraal. Zorg voor kinderen die 
het moeilijk hebben en zorg voor de sterkere kinderen. We streven naar een 
zorgbrede werking. 

Dit wordt gedragen door: 
 

● onze leerkrachten 
 
De leerkrachten in de klas zijn de spilfiguren in het verlenen van de zorg. 
De grootste taak ligt op hun schouders. Zij zorgen voor de kinderen (een 
gesprekje voeren met hen, hen extra prikkels geven als ze dat nodig 
hebben, ondersteunen bij leernoden…).  
Indien nodig signaleren ze de problemen aan de ouders en aan het 
zorgteam. 
 
 

● zorgteam 
 
Het zorgteam ondersteunt de leerkrachten zowel in de kleuter als in de 
lagere school. Binnen het zorgteam is er al heel wat expertise 
opgebouwd. Het zorgteam overlegt regelmatig om zorgnoden te 
bespreken en strategieën naar aanpak uit te werken.  
 
Dit zijn enkele van hun taken: 
 
Ondersteunen van de leerkracht: 
 
- Didactische suggesties geven en aanreiken van hulpmiddelen. 
- Aanmaken van materiaal op maat voor de leerling. 
- Zoeken naar oplossingen en interventies. 
- Observeren tijdens de klaswerking.  
- Klas overnemen zodat de leerkracht kan observeren, interventies kan  
  uitvoeren, bij andere leerkrachten kan gaan kijken. 
- Collegiale coaching. 
- Oudergesprekken mee voorbereiden en voeren. 
- Bijwonen van overlegmomenten. 
- Zich verder bekwamen door volgen van navorming, gespreksavond,  
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  lectuur. 
 
Betrokkenheid naar de leerling: 

 

- Hulp bieden op vraag van de leerkracht. 

- Gesprekken voeren. 

- Versterken van het welbevinden van de leerling. 

 

 

● zorgcoördinator  

 

In onze school zijn er vier zorgcoördinatoren aangesteld: twee voor het 

kleuter en twee voor het lager. 

 

Hun taken zijn: 

 

Coördinatie van het zorgbeleid op school. 

- ‘Zichtbaar’ aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school.  

- Aanbrengen en opvolgen van het leerlingvolgsysteem.  

- Registratie van nuttige informatie.  

- Organisatie van overleg met ouders, CLB, directie, leerkrachten en  

   externen.  

- Evaluaties uitvoeren: leestesten, toeters, LVS ...  

- Documentatie voorzien.  

- Nieuwe werkdoelen bepalen.  

- Zich verder bekwamen door het volgen van navorming, gespreksavond,  

   lectuur.  

 

Ondersteunen van de leerkracht.   

- Didactische suggesties geven en aanreiken van hulpmiddelen.  

- Handelingsplan helpen opstellen, bijsturen en evalueren.  

- Zoeken naar oplossingen en interventies.  

- Collegiale coaching.  

 

Betrokkenheid naar de leerling.  

- Hulp bieden en gesprekken voeren.  

- Uitvoeren en opvolgen van het handelingsplan.  

- Versterken van het welbevinden van de leerling. 
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● directie 

 

Onze pedagogische directeur, Connie Claerhout, volgt de leerlingen mee 

op. Zij is aanwezig op de onthaalmomenten met het CLB en houdt zo ook 

de evolutie van de kinderen bij. Bij het uitbreiden van de zorg of de 

overstap naar een school op maat is haar inbreng als directeur 

belangrijk. Zij volgt het proces mee op en is op de hoogte van de 

vorderingen van de leerling en de leerprocessen. Binnen het team geniet 

zij het vertrouwen van de leerkrachten en stuurt het team in de juiste 

richting waardoor we open met haar kunnen communiceren en 

overleggen. Zij is voor kinderen en ouders steeds aanspreekbaar.  

 

● CLB 

 

Het Centrum van Leerling Begeleiding is in onze school  

vertegenwoordigd door Hannah Vandenberghe. Zij is aanwezig op de 

maandelijkse onthaalmomenten en volgt de schoolse prestaties van de  

leerlingen, hun sociaal en emotioneel welzijn en hun medische zorg op.  

 

Als school zijnde hebben ook wij een samenwerkingsovereenkomst,  

samenwerkingsafspraken met het CLB. Jaarlijks wordt het document in  

samenspraak met Hannah aangepast en geëvalueerd. 
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