
61 

 
5.7 Verwijzing naar logopedist, kinesist, revalidatie, ondersteuningsnetwerk ___

Via het kindvolgsysteem worden de kinderen met problemen (van welke aard ook) vrij vlug 
gesignaleerd. 
Aan de hand van observaties van de klastitularis, het klaswerk, de toetsen, het rapport en de 
testen van het kindvolgsysteem wordt de problematiek op een MDO (MultiDisciplinair Overleg) 
besproken. 
Indien blijkt dat het kind naast een gedifferentieerde aanpak van de klastitularis en de zorgjuf 
nood heeft aan een gespecialiseerde aanpak van een instantie naast de school ( logo, kinesist, 
revalidatie, ondersteuningsne  
 
 Verwijzing naar logopedist : bij (kleine/tijdelijke) tekorten vooral op de leerdomeinen 

Nederlands ( uitspraak  lezen  spelling -  

Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de ouders waar en wanneer deze logo kan 
plaats vinden :  

 Logopedie kan voor uitspraak bij kleuters op school binnen de lesuren, mits 
duidelijk overleg met klastitularis en directie. 

 Logopedie kan voor uitspraak voor lagereschoolkinderen buiten de lesuren op 
school (hiermee wordt bedoeld onder de middagpauze en na de schooluren) mits 
duidelijk overleg met klastitularis en directie. 

 Logopedie die na grondig overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt 
aangeraden om een leerstoornis aan te pakken kan binnen de lesuren maar dan wel 
met een maximum van een half uur per week.  Bij deze aanvragen hebben we een 
grondig dossier nodig. Natuurlijk kan dit ook tijdens de middagpauze of 
onmiddellijk voor of na de schooluren binnen de gebouwen van de school. 

 Logopedie die ouders op eigen initiatief 
aan te pakken is een privé-aangelegenheid en kan niet binnen de school. 

 Logopedie met andere doeleinden (vb. om realisatie van ontwikkelingsdoelen of 
eindtermen te bekomen) kan niet binnen de school en is een privé- aangelegenheid.) 

 
 Verwijzing naar kinesist : bij tekorten op fijnmotorisch en/of grofmotorisch vlak. 

 
 Verwijzing naar revalidatie : bij tekorten op verschillende leerdomeinen.  

 
 Verwijzing naar het ondersteuningsnetwerk : zie 2.10 

 
Bij doorverwijzing naar logo, kinesist, revalidatie en/of ondersteuningsnetwerk worden in de loop 
van de behandeling dikwijls extra- lkaar te informeren en om waar 
nodig het vooropgestelde handelingsplan aan te passen. ( bijsturing ). 

Via geschreven documenten of mailverkeer houden de verschillende instanties ook elkaar op de 
hoogte. 

 
5.8 Overgang 3de kleuterklas  1ste leerjaar ____________________________ 
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Om de overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste 
leerjaar zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden 
een aantal integratie-activiteiten voorzien : 

 Tijdens de eerste helft van het schooljaar ( periode september  krokusvakantie ) gaan de 
leerlingen van het eerste leerjaar regelmatig terug naar de derde kleuterklas tijdens het 
hoekenwerk. 

 Tijdens de tweede helft van het schooljaar ( periode krokusvakantie  juni ) gaan de kleuters 
van de derde kleuterklas regelmatig naar het eerste leerjaar voor de 
hoekenwerkactiviteiten. 

 In de loop van de maand juni wordt er een wisselvoormiddag georganiseerd : de kleuters uit 
de 3de kleuterklas gaan een voormiddag de lessen volgen in het eerste leerjaar. De leerlingen 
uit het 1° leerjaar mogen diezelfde voormiddag eventjes terug naar de derde kleuterklas.  

 
5.9 Overgang basisonderwijs  secundair onderwijs _______________________ 

 

Binnen de basisschool wordt bijzondere aandacht besteed aan een 
soepele overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs. 

 Regelmatig is er informeel en gestructureerd overleg tussen 
leerkrachten 6de leerjaar en leerkrachten eerste graad secundair 
onderwijs om het aanbod en de werking verder op elkaar af te 
stemmen.  
 

 De klastitularis 6de leerjaar speelt, in samenwerking met het zorgteam van de school, een 
sleutelrol in een goede overgang naar het secundair onderwijs. 

 In de loop van het schooljaar wordt een studiekeuzeproject samen met de leerlingen 
utigewerkt. 

 In diezelfde week wordt er door de klasleerkracht een infoles rond de overstap naar en de 
structuur van het secundair onderwijs gegeven aan de leerlingen van het 6de leerjaar. Ook 
leerlingen die in het 5de leerjaar zitten, een jaartje ouder zijn en de eventuele overstap naar 
het secundair onderwijs ( richting beroepsonderwijs ) overwegen, worden hierbij betrokken.  

 Kort na deze infomomenten krijgen de ouders een brief mee waarop zij de studiekeuze van 
hun zoon / dochter kunnen noteren. 

 Deze keuzes worden door de klasleerkracht 6de leerjaar, samen met de verantwoordelijke 
van het CLB, besproken.  

 Indien de klastitularis niet akkoord gaat met de studiekeuze die de ouders vooropstellen (dit 
kan zijn omdat de ouders te hoog hebben gegrepen, maar het kan ook zijn dat het kind meer 
aankan dan wat de ouders invullen.), worden de ouders uitgenodigd voor een oudercontact. Op 
dit oudercontact kunnen beide partijen tegenover elkaar verantwoorden waarom ze een 
bepaalde keuze vooropstellen.  


