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Planning: 
 

 

 

voor het 6de leerjaar:   
 

In het tweede trimester brengt de CLB-medewerker een uiteenzetting over de verschillende  
studierichtingen na de lagere school : voor de ouders. 

 
Op het einde van het tweede trimester worden de ouders uitgenodigd voor een individueel 
gesprek met de klastitularis en de zorgcoördinator i.v.m. de studiekeuze. 
 
 

5.6 Leerlingenbegeleiding - Zorgbeleid ________________________________ 
 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding 
te voorzien. Dit doen we door vanuit de persoonsgebonden ontwikkeling voor elke leerling actief 
in te zetten op leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal 
functioneren en preventieve gezondheidszorg. Via ons zorg- en gelijke kansenbeleid besteedt 
elke leerkracht bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen die kansen 
dreigen te missen door hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun, specifieke 

 
 
De leerkracht is er voor ALLE leerlingen. Zijn/haar aandacht is er op gericht om zowel leerlingen 
met een ontwikkelingsachterstand als leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te helpen en 
bij te sturen. 
 
De evolutie van de kinderen wordt gericht gevolgd in een kindvolgsysteem.  
Het kindvolgsysteem is een concreet hulpmiddel dat op een systematische wijze de 
leerprestaties en de leerevolutie van alle leerlingen volgt, vanaf de eerste kleuterklas tot het 
einde van het zesde leerjaar. Deze opvolging gebeurt in de kleuterklassen door een 
voortdurende en gerichte observatie. In de lagere klassen gebeurt dit door het periodiek 
toetsen, registreren en analyseren van de basisvoorwaarden : lezen, rekenen en spellen met als 
doel dreigende en reële achterstanden te ontdekken en de vooruitgang te volgen van de 
individuele leerlingen en groepen van leerlingen. 
 
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de zorgjuf, 
klasleerkracht of directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. 
Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van 
een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma 
kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in 
de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind 
nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en 
wat wij van jou als ouder verwachten. 
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 
opvolgt en naleeft. 
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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 ____________________________ 

 


