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Schoolvisie leerlingenbegeleiding 
 
 
 

 
 
 
 

Ons christelijk geïnspireerde, pedagogische project is gebaseerd op het verhaal van Sint-
Martinus.  
De 4 kernwoorden samen, positief, uniek, kijken, geven ons de kracht om met het ganse 
team optimaal in te zetten op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.  

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van onze 
leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert 
meer gelijke onderwijskansen, door het aanspreken van ieders talent. 
De visie op leerlingenbegeleiding is geen zaak op zich, maar zit verweven in onze 
zorgvisie (zie website).  
 
Leerlingenbegeleiding situeert zich steeds op vier domeinen:  
 
- de onderwijsloopbaan,  
- leren en studeren,  
- psychisch en sociaal functioneren en  
- preventieve gezondheidszorg.  
 
Later in dit document lichten we toe hoe we dit concreet op onze school aanpakken.  
 
De begeleiding vertrekt steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering voor 
de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit het zorgcontinuüm.  
In dit continuüm onderscheiden we volgende fasen:  
 
- basiszorg (fase 0) 
- verhoogde zorg (fase 1) 
- uitbreiding van zorg (fase 2) 
- individueel aangepast curriculum (fase 3) 
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Onderwijsloopbaan 
Het domein onderwijsloopbaan heeft als doel de leerling te ondersteunen om voldoende 
zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van de mogelijkheden 
binnen het onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt. Dit heeft een leerling nodig om bewuste 
en gepaste keuzes te leren maken op school en daar buiten.  

 
Onderwijsloopbaanbegeleiding is een doorlopend, dynamisch en geïntegreerd 
leer- en ontwikkelingsproces dat start in onze kleuterschool en levenslang leren 
betracht.  
We willen op onze school elke leerling de kans geven om het onderwijs,  

                    6de leerjaar,  te verlaten naar eigen mogelijkheden en interesses.  
 
Het is belangrijk dat wij inzetten op kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes 
zodat de leerling in zijn loopbaan de juiste keuze kan maken.  
 
Onze leerlingen worden hierbij actief ondersteund door verschillende 
participanten. Leerkrachten, zorgcoördinator, directie, ondersteunend personeel, 
CLB, ONWOB, hebben een belangrijke rol in de ontplooiing van deze loopbaan. 
De samenwerking met de ouders blijft hier een belangrijk aandachtspunt.  
 
Actief ondersteunen doen we door een krachtige leeromgeving aan te bieden, 
een positief leerklimaat om betekenisvol te kunnen leren, te participeren en 
zelfsturing mogelijk te maken. 

 
 
    Binnen de brede basiszorg (fase 0) zetten we ons in op volgende aspecten: 

o Keuzebord in de kleuterschool 
o Doordacht huiswerkbeleid 
o Overgang 3de kleuterklas met eerste leerjaar: doorschuifdagen 
o L6 gaat op bezoek naar middelbare scholen 
o Kennismaken met de nieuwe klas in de laatste week op het einde van het schooljaar 
o Talentenberg lagere school 
o Bezoek op de arbeidsmarkt 
o Zelfevaluatie 
o Kindcontacten 
o 3-sporenbeleid 
o Exploraties 
o Leren plannen met planner 
o Oudercontacten (2 vaste momenten oktober – maart, einde schooljaar oudercontact 

op vraag van leerkracht en/of ouders) 
o Ouders komen kinderen op speelplaats afhalen, drempelverlagend om gesprek met 

de leerkracht aan te gaan. Ouders zijn op elk moment welkom. 
o CLB neemt deel aan de zorggesprekken om leerkrachten de ouders te begeleiden en 

te ondersteunen. 
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o Het leren van elkaar 
o BASO-fiche wordt besproken tijdens een oudercontact 6de leerjaar. 
o … 
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Voorbeelden van ondersteunend materiaal voor studiekeuze secundair onderwijs 
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Leren en studeren 
Het domein leren en studeren heeft het doel het leren van de leerling te verbeteren en het 
leerproces te bevorderen door leervaardigheden te ondersteunen en ontwikkelen.  

 
Binnen dit domein willen we onze leerlingen ondersteunen, zo goed 
mogelijk op maat. We trachten te werken in de zone van hun kunnen door 
middel van differentiatie.  
Door onze manier van werken, in de kleuterschool thematisch, in de lagere 
school volgens het 3-sporensysteem, willen we rekening houden met de 
eigenheid en het tempo van elk kind.   

Leren en studeren gebeurt op school door:  

o Samen spelen in de kleuterschool 
o Leerlijn rond werkhouding met beertjes van Meichenbaum  
o Keuzebord 
o Stappenplannen aanbieden 
o Picto’s in de schoolmakker 
o Hulpmiddelen op maat van elk kind. (hulpkaarten, rekenmachine, …) 
o maandplanner vanaf 4de leerjaar 
o Planmaatje (stappenplan om planner in te vullen) 
o Zie huiswerkbeleid (schoolregelment) 
o … 

 
Psychisch en sociaal functioneren 
Dit heeft als doel het ‘goed voelen’ van de leerling te bewaken zodat de leerling op een 
spontane en levenslustige manier tot leren kan komen. We zetten onze leerlingen centraal.   

 
We geloven in de ontwikkelkracht van elke leerling. We willen met het hele 
team leerlingen weerbaar maken voor het leven waar ze later in terecht 
komen.  
Onze persoonsgebonden ontwikkelvelden van het leerplan Zin in Leren, Zin 
in Leven dragen hiertoe bij.  

o Klasgesprekken houden  
o Gevoelenskaarten op de speelplaats 
o Regenboog voor vriendjes 
o Tranenpotje in de kleuterschool 
o Spelend lezen in klashoeken en talentenberg  
o Meetdag  
o Troostboekje 
o Klaspoppen 
o Opendeurdag en welkomdagen 
o Indeling van de speelplaats: bosje, hut, giraf en jakhals, ...  
o Kind- en oudergesprekken 
o Gevoelensthermometer 
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o Ouderbetrokkenheid vergroten met de hulpcheques 
o Takenbord  
o Meter peter L6- instapklas 
o Methode open wereld 
o Huiswerkbegeleiding 
o Hulpmiddelen op maat van elk kind 
o Ondersteuning van ONWOB 
o Geweldloze communicatie met giraf en jakhals (ook zichtbaar op de speelplaats) 
o NO-blame methode 
o Vriendjesmuur op kleuterspeelplaats 
o Kwartiermakers   
o Zoemlezen, tandemlezen 
o Leerlingenraad 
o MOS-brigadiers vanaf 1K – L6 
o Dag van de leerling door de ouderraad 
o Samen feesten op school (jarigen van de maand, carnaval, Sint, …) 
o … 

Preventieve gezondheidszorg 
Het doel van preventieve gezondheidszorg is de gezondheid, de groei en de ontwikkeling 
van de leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te 
volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en 
ontwikkelproblemen te detecteren.  

 
Onze school werkt samen met het CLB van Leuven, Karel Lotharingenstraat 5, 
3000 Leuven. 
Onze schoolarts is Sarah De Leener.  
Onze verpleegkundige is Conchita Real.  
Ons CLB-anker is Griet Dereymaeker. Zij is elke dinsdagvoormiddag aanwezig  

                           op school voor gesprekken.  
                           Meer info en afspraken vind je terug in de jaarlijkse schoolspecifieke          
                           afspraken tussen het CLB en onze school.  
 
Voor onze school betekent dit concreet: 

- De organisatie van de systematische contactmomenten door het CLB 
o Voor dit schooljaar zijn dat onderstaande data: 

1KK Kleuters (geboortejaar 2016) komen met  
 hun ouders naar het CLB en worden gezien  
door de arts en verpleegkundige.  
Er is geen mogelijkheid meer om klassikaal te 
komen. 

 

L1 Leerlingen (geboortejaar 2013) komen naar het CLB, 
ev met ouders en worden gezien door de arts en 
verpleegkundige.  
Vaccinatie 
Het difterie tetanus kinkhoest en polio  
vaccin wordt gegeven 
tijdens het systematisch contactmoment. 

Voormiddag   
30 maart 2020 
In VCLB Leuven met veronica 
cars 
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L4 Leerlingen (geboortejaar 2010) worden op school 
gezien door de verpleegkundige.  

4 november 2019 
Start met L4 dromedaris 

L5 Vaccinatie 
Het mazelen, bof en rubella vaccin wordt op school 
gegeven 

5 december 2019 
 Die dag ook nog 5 selectieve 
onderzoeken.  

L6 Leerlingen (geboortejaar2008)  komen naar het CLB 
en worden gezien door de arts en verpleegkundige 

14 januari 2020 
met de bus naar Leuven 

 
- De organisatie van de vaccinaties door het CLB om het ontstaan en de 

verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan. De overheid bepaalt dit 
vaccinatieschema.  
1ste leerjaar:  Het difterie tetanus kinkhoest en polio vaccin wordt gegeven  
tijdens het systematisch contactmoment 
5de leerjaar:     Het mazelen, bof en rubella vaccin wordt op school gegeven.  

- De uitvoering van preventieve maatregelen die het CLB neemt om de verspreiding 
van besmettelijke ziektes tegen te gaan. Bij onderstaande infectieziektes neemt de 
directie of zorgcoördinator contact op met het CLB: 

o Bof (dikoor) 
o Buiktyfus  
o Hepatitis A  
o Hepatitis B  
o Meningokokken meningitis en sepsis  
o Poliomyelitis  
o Difterie  
o Infectie met beta-hemolytische streptokokken van groep A ondermeer scarlatina 

(roodvonk)  
o Besmettelijke tuberculose  
o Shigellose (dysenterie)  
o Salmonellose  
o Kinkhoest  
o Dikoor  
o Mazelen  
o Rodehond  
o Schurft  
o Windpokken  
o Impetigo  
o Schimmelinfecties van de schedelhuid  
o Schimmelinfecties van de gladde huid  
o Mollusca contagiosa = parelwratjes  
o Hoofdluizen  
o HIV-infectie  

 
- Sinds het ontstaan van de leerlingenbegeleiding heeft het CLB ook de taak om 

anderstalige nieuwkomers warm te onthalen.  
Dit gebeurt via een gesprek met de ouders en met de leerling, indien mogelijk met 
een tolk.  

 
o  
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- Sinds het ontstaan van de leerlingenbegeleiding heeft het CLB ook de taak om 
anderstalige nieuwkomers warm te onthalen.  
Dit gebeurt via een gesprek, indien mogelijk met een tolk.  

 
Met onderstaande schoolafspraken willen we inzetten op een gezonde en veilige levensstijl: 

o woensdag = fruitdag 
o Stappenplan hygiëne: neus snuiten, handen wassen, ... 
o Medische onderzoeken in samenwerking met CLB van Leuven 
o Bewegingstussendoortjes 
o Vanaf 2019 wordt er nog enkel water aangeboden op school  
o Naschoolse sport vanaf de kleuterschool tem het 6de leerjaar 
o Wandeluitstappen, vastenvoettocht, ... 
o SAM-dag 
o Verluchten van de klassen (MOS-werkgroep) 
o Luizenzakken 
o Geen chocolade(koeken) op school 
o Zwemlessen 
o Thema gezonde voeding, ziek zijn 
o Muziek op de speelplaats 
o Spelmomenten instapklas en L6 
o Spelmomenten L1 en L5 (aanleren spelletjes) 
o one mile a day 
o EHBO in L6 
o Fietstochten einde schooljaar 
o Verkeersveiligheid (fietsexamen, voetgangersexamen, SAM-week,…) 
o Sportdag 
o Spelkoffers en spelmateriaal voor tijdens de speeltijden 
o Klim-en klautertuin op speelplaats 
o … 

 


