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Zorg op school. 

titularis 
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Externe  
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(Bereikbaar tijdens de schooluren) 

 



Wat is Zorg op school? 

Onze school is een zorgbrede school, dit betekent dat 

wij eventuele ontwikkelings- en/of leerproblemen zo 

vlug mogelijk opsporen en proberen te verhelpen.  

Kinderen met ontwikkelings- en/of leerproblemen noe-

men wij zorgkinderen. In het kader van de zorg hebben 

wij een leerlingvolgsysteem ontwikkeld zowel voor de 

kleuters als voor de lagere school. 

Bij het leerlingvolgsysteem werken we volgens een  

vijf stappenplan: 

1. Signaleren van het probleem (via testen, toetsen, 

screenings, klassenobservaties) 

2. Analyseren van het  probleem (probleem omschrijven 

en verhelderen). Dit gebeurt altijd in overleg: zorgteam 

en eventueel externe hulp (logo, GON, CLB,….). 

3. Oplossingen voorbereiden (=handelingsplan opmaken) 

Wat gaan we precies doen om het probleem te proberen 

verhelpen.? 

4. Oplossingen uitvoeren (GOK- of remediëringsmomen-

ten/differentiëringsmomenten met de kinderen) 

.Hierbij krijgen de kinderen afzonderlijk of in  groep 

wekelijks extra uitleg gedurende een bepaalde periode. 

Dit gebeurt meestal in het zorglokaal,  soms ook in de 

klas zelf, afhankelijk van de aard van het probleem. 

5. Evalueren: na een bepaalde periode volgt er dan een 

evaluatie van de gevolgde strategie. (effecten, leer-

winst, verdere aanpak, vorderingen bespreken, ..). Er 

wordt dan beslist of externe hulp nodig is.  

 

 

 

 

Z O R G  O P  
S C H O O L  

Het zorgteam: 

De klassentitularis is een belangrijke schakel in het zorgbe-

leid. De titularissen observeren en begeleiden de kinderen 

dagdagelijks. Zij zijn het die de eerste hulp in de klas bie-

den: korte termijnzorg of eerstelijnszorg. De klassentitula-

ris heeft een belangrijke signaalfunctie.  

De zorgcoördinator: werkt nauw samen met titularis en CLB 

en externe hulp. Hij staat in voor de tweedelijnszorg of 

langetermijnzorg d.w.z. problemen die repetitief voorkomen. 

Ook de leervertragingen en eventuele leerstoornissen horen 

bij de tweedelijnszorg. 

De directeur: is nauw betrokken bij het zorgbeleid en volgt 

alles op. 

Externe hulp of derdelijnszorg: soms wordt er beroep 

gedaan op de externe hulp zoals logopedie, revalidatie,  

gonbegeleiding….meestal na doorverwijzing van de titularis 

en/of zorgcoördinator.  

CLB: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Tielt    helpt  

oplossingsstrategieën zoeken en is aanwezig op MDO’s. 

Het is nauw betrokken bij de studiekeuze van het zesde 

leerjaar en de schoolrijpheid in de derde kleuterklas. Ook 

de dyslexieopsporing in het tweede leerjaar komt aan bod. 

 

 

 

.               

 

 

MDO (multi disciplinair overleg) 

Overleg waarbij alle zorgkinderen besproken worden. Hier 

worden problemen geanalyseerd en eventuele oplossingen en 

handelingsplannen voorbereid. De gevolgde strategie wordt 

hier ook geëvalueerd. Tijdens een MDO zijn alle leden van 

het zorgteam aanwezig.  

Er zijn:  

interne MDO’S: georganiseerd door de zorgcoördinator 

externe MDO’S: georganiseerd door het CLB. 

LVS (leerlingvolgsysteem) 

Het leerlingvolgsysteem bevat allerlei informatie omtrent 

een leerling. Alle zorgkinderen hebben bij ons een persoon-

lijk dossier waarbij de verrichtingen worden bijgehouden en 

opgevolgd in het leerlingvolgsysteem Omniwize. Zo kunnen 

alle leden van ons team, maar ook het CLB, logopedie en gon-

begeleiding de kinderen ten allen tijde opvolgen!!!! Wat uit-

eindelijk toch wel belangrijk is om een volledig en juist beeld 

van onze zorgkinderen te krijgen. Het dossier kan bij over-

gang naar het middelbaar steeds opgevraagd worden. Voor 

info omtrent een dossier kun je terecht bij de zorgleer-

kracht. De handelingsplannen worden in een  gesloten enve-

lop met de kinderen meegegeven. 

 

 


