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SAMEN

POSITIEF

UNIEK

KIJKEN

Sint-Martinus

Het zorgbeleid in de Sint-Martinusbasisschool steunt op de 4 kernwaarden van ons opvoedingsproject
vanuit het verhaal van Sint-Martinus: SAMEN-POSITIEF-UNIEK-KIJKEN.
Onze school werkt SAMEN met iedereen.
Leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, ondersteuners en CLB … We reiken elkaar de hand voor een
vlotte samenwerking, in het belang van al onze leerlingen. Onze deur staat voor iedereen open.
We verwelkomen de ouders na schooltijd op de speelplaats. Ouders en grootouders worden betrokken bij
het schoolleven. We werken samen met vrijwilligers.
Op deze manier leren we de zorgen en vragen van alle betrokkenen kennen.
We willen POSITIEF inzetten om ieders rugzak te vullen met kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.
Binnenklasdifferentiatie komt aan bod in het 4-sporenbeleid, co-teaching, hoekenwerk, talentenberg,
groepswerk, …
Door op zoek te gaan naar de talenten en interesses van onze leerlingen trachten we het UNIEKE van elk
kind te ontdekken. Erkenning van het talent is een belangrijke stap om het welbevinden van de leerlingen
en de klasgroep te vergroten. Talenten willen we inzetten om succeservaringen te bereiken.
Als zorgbrede school KIJKEN we welke mantel elke leerling nodig heeft. We creëren ontwikkel- en
groeikansen voor elke leerling. We willen elk kind dezelfde kansen bieden. We gaan hiervoor in overleg
met alle participanten, vb.: CLB, ondersteuningsnetwerk, logopedisten, …
•
•

•

•
•

•

•

Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om kwaliteitsvol
onderwijs met optimale ontwikkelkansen te bieden aan alle leerlingen.
De leerkracht tracht zijn klas uit te bouwen tot een krachtige leeromgeving, waarin elk kind,
ongeacht zijn leervermogen, eigenheid, voorkennis, sociale situatie of afkomst welkom is. Dat
betekent dat elke leerkracht zicht probeert te krijgen op de ontwikkeling van zijn leerlingen om hen
vervolgens gericht te helpen en te geven wat ze nodig hebben.
Wanneer een zorgbrede aanpak in de klas niet volstaat, dienen we onze zorg te verbreden. Bij die
kinderen waar de ontwikkeling anders verloopt dan normaal (trager, sneller) en bij de leerlingen die
dreigen kansen te missen, is verhoogde zorg noodzakelijk.
Een zorgverbredende aanpak is overigens geen éénpersoonszaak, maar een zorg voor het hele
team, met de leerkracht als spilfiguur die zich voortdurend professionaliseert.
De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor zowel leerlingen als leerkrachten, ouders, externe
hulpverleners en deskundigen.
Hij/zij overlegt met de directeur.
Het gebruik van het leerlingvolgsysteem ‘Questi’ in de school verhoogt en waarborgt de samenhang
doorheen de ganse basisschool. In het zorgsysteem ‘Questi’ werken we het zorgplan voor elke
leerling uit.
We koppelen hieraan het rapport van elke lagereschoolleerling.
Het klasprofiel wordt vanaf 2019-2020 opgebouwd en op het einde van het schooljaar besproken
met de leerkracht van de volgende klas.
2

In dit klasprofiel noteert de leerkracht gedurende het schooljaar waarop hij/zij inzette bij welke
leerlingen: vb. driesporensysteem miniklas, …
Op het einde van elk schooljaar vult de klasleerkracht het overgangsgesprek in voor leerlingen die
meer redelijke aanpassingen kregen dan de brede basiszorg toeliet.
•

De kinderen die werken met redelijke aanpassingen (fase 1 en 2) worden besproken in een
afzonderlijk overgangsgesprek op het einde van het schooljaar met de nieuwe leerkracht.

Het zorgtraject verloopt in verschillende stappen volgens het zorgcontinuüm.
Fase 0: brede basiszorg
• Er wordt een positief en rijk klasklimaat aangeboden voor alle leerlingen.
De leerkracht vult een screening in van elke leerling voorafgaand aan het oudercontact. De directie
en de zorgcoördinator volgen deze klasscreenings mee op.
• Wanneer de leerkracht met vragen zit omtrent een leerling, dan kan er door de zorgcoördinator
een klasobservatie gedaan worden. Zo worden de noden in kaart gebracht. Nadien bezorgt de
zorgcoördinator klastips aan de leerkracht. Deze afspraken komen de ganse klaswerking ten goede.
Het leerlingendossier bevat gestandaardiseerde metingen om de evoluties van de leerlingen op te
volgen:
•
•

•
•
•

•

In de kleuterschool worden in de 2de en 3de kleuterklas cito’s afgenomen in november en in maart.
In de lagere school houden we een testafnames begin en midden schooljaar van het LVS. We doen
dit voor spelling en wiskunde. Voor het 1ste leerjaar is dit begin (enkel wiskunde), midden en einde
schooljaar.
De zorgcoördinator vult deze resultaten in in Questi.
In de lagere school worden ook 2 keer per jaar de AVI-niveaus afgenomen van onze leerlingen.
In het 1ste leerjaar wordt de SALTO-test afgenomen tijdens de 3de week van september. Dit een
verplichte test in verband met taalscreening.
In L6 wordt de evaluatietoolbox afgenomen. Dit is de vernieuwde vorm van vroegere IDP’s.
Deze resultaten worden op de personeelsvergadering van september besproken aan de hand van
een analysedocument. Het ganse team gaat hier nadien aan de slag.
Acties die in de brede basis ondernomen worden, worden door de klasleerkracht genoteerd in
questi, vb: differentiatie, kindcontacten, gesprekken met ouders, …

Fase 1: verhoogde zorg
De leerlingen waar de brede basiszorg net niet voldoende is, ondanks het creëren van een krachtige
leeromgeving en de afstemming op de behoeften van de leerling, bespreekt de leerkracht tijdens een
zorgoverleg met de zorgcoördinator om te kijken welke stappen hij/zij zetten om het ontwikkelingsproces
een stimulans te geven.
We bekijken wat de leerling nodig heeft op vlak van:
- Instructie
- Opdrachten, taken, materialen en activiteiten
- Werkvormen
- Feedback
Wat heeft de leerling nodig in samenwerking met zijn klasgenoten, van de leerkracht, zijn ouders, …
Wat heeft de klasleerkracht nodig? Wat hebben ouders nodig?
Fase 2: uitbreiding van zorg
De zorgcoördinator maakt een afspraak met het CLB-anker wanneer we voor een leerling extra
ondersteuning willen inroepen. We trachten hiervoor een MDO te plannen met het CLB-anker, de
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klasleerkracht en de zorgcoördinator.
Dit gebeurt op vraag van de klasleerkracht wanneer de redelijke aanpassingen die reeds werden
uitgevoerd in samenspraak met de zorgcoördinator, hun doel missen.
De zorgcoördinator maakt van deze MDO’s verslag in Questi. De concrete stappen en afspraken worden
genoteerd in dit verslag. Er wordt ook een nieuwe evaluatiedatum bepaald. Deze datum wordt in questi
genoteerd.
Nadien wordt er een gesprek gepland met de ouders om hen op de hoogte te brengen van deze redelijke
aanpassingen. Dit gebeurt in een formeel gesprek met de ouders, klasleerkracht, zorgcoördinator en het
CLB.
Fase 3: IAC of overstap naar een school op maat
Wanneer kinderen een aangepast traject op maat nodig hebben, wordt dit op een MDO besproken met de
ouders, leerkrachten en het CLB. Er wordt gekeken welk traject deze leerling nodig heeft.
Tijdens dit MDO wordt er gekeken wat de doelen zijn die we nastreven: school voor buitengewoon
onderwijs, B-klas in het secundair onderwijs, …
De school maakt samen met het CLB een document op waarin de ouders toestemming geven voor de
aanpassing van het traject voor hun kind.
De zorgcoördinator, mogelijks ook de ondersteuningsleerkracht helpen de klasleerkracht bij aanpassingen
en de toepassing van deze afspraken.
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Wat betekent deze zorgvisie concreet op onze school?
•

•
•
•

Fase 0: brede basiszorg
Wie doet wat?
De leerkracht is de spilfiguur, de leerkracht doet ertoe!
Wat ?
Differentiëren en remediëren naar aanbod en materiaal
Voor wie?
Voor alle leerlingen
Rekening houden met:
• de verschillen tussen de kinderen
• het tempo en eigen traject van elke leerling
• de zelfstandigheid ondersteunen
• het totale kind betrekken zodat het kansen krijgt om talenten te ontwikkelen
• duidelijkheid creëren in de dagindeling, afspraken werkhouding, …
• ontwikkelingsgericht voorbereiding start vanaf de instapklas, overgang
van 3K naar lagere school en voorbereiding van L6 naar secundair onderwijs
• goede observatie om het kind goed te leren kennen, duidelijke rapportering naar ouders
met aandacht voor de totale persoon van het kind, positief verwoorden

Voorbeelden brede basiszorg per klas:
instapklas
§ Jassen, mutsen, sjaals, … zelfstandig leren aandoen a.d.h.v. stappenplan.
§ Klasrij maken met Rupsy.
Peuters leren een hand geven aan de rups om zo een rij te vormen.
§ Aanbrengen basistechnieken en – vaardigheden: bv. scheuren, tekenen, schilderen, lijmen,…
a.d.h.v. stappenplannen en visuele ondersteuning van juf.
§ Per maand tekeningen of kleuroefeningen (kleuren in vorm) laten maken door de peuters om zo
een evolutie te zien. Hoe groeien zij hierin?
§ Kringgesprekken: over wat ze gedaan hebben, als er problemen zijn, als er iets gebeurd is. Kan
met juf alleen ook gebeuren , hoeft niet in grote groep.
§ Gebruiken van een klaspop: vertrouwensfiguur in de klas naast juf, kleuters kunnen er iets tegen
vertellen, kunnen er mee samen spelen in de hoeken,…
§ Troostboekje : houvast voor in de klas om te kijken naar foto’s van familie, huisdieren,…
§ Meter en peter: extra houvast voor buiten de klasmuren ( op speelplaats bij afscheid ’s morgens ,
activiteiten gedurende het schooljaar,…)
§ Stappenplannen zelfredzaamheid : neus snuiten, handen wassen, toiletbezoek
§ Zelfstandig boekentas leegmaken/schoolmakker op afgesproken plaats leggen
§ Schrijfdans
§ Toiletbezoek: klassikaal, regelmatige momenten met de juf, zindelijkheidstraining voor iedereen
§ Nadenkstoeltje: even tot rust komen en nadenken over eigen gedrag. Nadien kort in gesprek
gaan met juf hierover.
§ Gedrag: lachende en droevige smiley. Zo wordt het visueel duidelijk wat goed en niet goed is.
§ Kindjes van de week: zij mogen taakjes in de klas uitvoeren
§ Kalenders : dagen van de week + belangrijke gebeurtenissen in de week vb. turnen, jarige, … ,
weerkalender (4 kaartjes)
§ Overleg met ouders : via schoolmakker, aan de rij, oudercontacten,…
§ Differentiatie binnen activiteiten: uitdaging aanbieden, eenvoudiger maken, …
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Beertjes Meichenbaum : werken aan werkhouding
Mogelijkheid om hoofdtelefoon te gebruiken
Kentekens : iedere kleuters heeft zijn/haar eigen stempel. Deze bieden een ondersteuning voor
de zelfstandigheid om jas zelf op te hangen aan eigen kapstok.
ste
1 kleuterklas
§ Jassen leren zelfstandig dichtdoen
§ Klasrij maken.
Kleuters leren dat we een rij maken door een vriendje een hand te geven. We gaan twee aan
twee staan en vormen zo een lange rij.
§ Herhalen basistechnieken en – vaardigheden en aanbrengen van nieuwe: vb. knippen,… adhv
stappenplannen en visuele ondersteuning door de juf.
§ Kringgesprekken: over wat ze gedaan hebben, als er problemen zijn, als er iets gebeurd is. Kan
met juf alleen ook gebeuren , hoeft niet in grote groep.
§ Gebruiken van een klaspop: vertrouwensfiguur in de klas naast juf, kleuters kunnen er iets tegen
vertellen, kunnen er mee samen spelen in de hoeken,…
§ Zelfredzaamheid : neus snuiten, handen wassen, toiletbezoek
Er leren zelf aan te denken. Stappenplannen zijn er enkel nog ter herinnering of herhaling.
§ Zelfstandig boekentas leegmaken: picto’s zijn een visuele ondersteuning om te weten waar alles
moet liggen.
§ Schrijfdans
§ Toiletbezoek: op regelmatige momenten gaan de kleuters naar het toilet. Niet meer klassikaal.
Tussendoor mag ook uiteraard.
§ Nadenkstoeltje: even tot rust komen en nadenken over eigen gedrag. Nadien kort in gesprek
gaan met juf hierover.
§ Rode en groene duim : zo weten de kleuters wat kan en niet kan.
§ Visualisering afspraken : in de kring hangen prenten op zodat de kleuters weten wat de
klasafspraken zijn.
§ Kindjes van de dag: zij mogen taakjes in de klas uitvoeren
§ Kalenders : dagen van de week + belangrijke gebeurtenissen in de week vb. turnen, jarige, … ,
weerkalender (6 kaartjes), daglijn
§ Overleg met ouders : via schoolmakker, aan de rij, oudercontacten,…
§ Differentiatie binnen activiteiten: uitdaging aanbieden, eenvoudiger maken, …
§ Beertjes Meichenbaum : werken aan werkhouding
§ Kentekens : iedere kleuters heeft zijn/haar eigen stempel. Deze bieden een ondersteuning voor
de zelfstandigheid om jas zelf op te hangen aan eigen kapstok. Kleuters leren zelf hun
tekeningen/werkjes weg te steken in hun eigen brievenbus, nemen zelf verantwoordelijkheid om
stempel op hun werkjes te zetten i.p.v. naam, …
§ Kleurengroepen: kleuters worden verdeeld in kleurengroepen. Ook hier weer on te werken aan
zelfstandigheid : boekentas leren leegmaken, keuze maken aan keuzebord, … Maar ook om in
groepjes te werken gebruikt de juf deze kleurengroepen. De kleurengroepen worden heterogeen
ingedeeld bij het begin van het schooljaar.
§ Keuzebord: leren keuzes maken, leren aanvaarden dat het niet altijd jouw beurt kan zijn, leren
wachten, …
§ Werkhouding aanleren: door het keuzebord leren ze volhouden , niet steeds wisselen (vlinderen),
stimuleren van juf om nog eventjes verder te werken/spelen,…
§ Mogelijkheid om hoofdtelefoon te gebruiken
2e kleuterklas en 3de kleuterklas
§ Krullenbol: schrijfmethode
vulkaan, landschapswandeling, kronkeldidong, stoomtrein
ronden en achten (derde kleuterklas)
§ Kalenders:
§
§
§
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§
§
§
§

§
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

weekplanner: afbeeldingen in kleur ( 2k) wasspeld duidt de dag aan
picto’s in zwart – wit ( 3K )
jaarkalender: K2: kalender Doremi in 2 delen
(september tot december – januari tot einde schooljaar)
K3 : kalender doremi in geheel
daglijn: afbeeldingen in kleur ( 2k) aanbreng van de dagen
picto’s in zwart – wit ( 3K ) dagen kennen
maandkalender: K3 elke dag wordt de speld een plaats opgeschoven, cijfersymbolen
Scheurkalender : K2 en K3 ( cijfers herkennen)
Takenbord: picto’s in kleur K2
picto’s in zwart – wit K3
Stappenplannen: vb. beertjes Meichenbaum
Activiteiten kaarten:
K2 : losse kaarten bij activiteiten met daarbij de getalbeelden en cijfersymbolen
om te kijken welke stap ze eerst moeten doen ( vbn. 1. kleuren – 2. knippen – 3. puzzelen - 4.
lijmen )
K3 : decibelmeter
Tekenstappenplannen
Bouwplannen ( kapla, lego, duplo, … )
Picto’s in de kasten (vbn. poppenhoek: alles heeft zijn vaste plaats)
Schrijfkaarten : naamkaarten zowel 2K als 3K
2K : eerst klassymbool en dan de eigen naam in drukletters
3K : bolletje onder de eerste letter en daar een pijl bij zodat ze de schrijfrichting kunnen volgen.
Keuzebord :
2K : sleutelhangers op een bord, picto’s in kleur, als het bord vol is, worden er witte
sleutelhangers overgehangen, als de haakjes vol zijn is er geen plaats meer.
3K : picto’s zwart -wit , getalbeelden , cijfersymbool die het aantal
weergeven
Gevoelens bespreekbaar maken : gevoelens koffer / kleurenmonster prentenboek/tranenpotje
stappenplan om ruzie op te lossen in de klas/ speelplaats vriendjesmuur
Nadenkstoel : time out, nadien wordt er kort besproken (kindcontact)
wat/ Waarom/ oplossing
Differentiatie voor kleuters die extra hulp vragen of kleuters die uitdaging vragen
Hulpstukken voor op de schrijfpotloden, trippelpotloden
Taalverruiming : prentenboeken vertellen in kleine groep, navertellen van het themaboek
Afspraken speelplaats/beurtrol – liedje ‘in de rij komen wij, …’ om in de rij te staan
Mogelijkheid om hoofdtelefoon te gebruiken
“Climmig” werken
Werken rond diversiteit bv. Lou op weg naar school

1ste leerjaar
§ Splitsweg gebruiken
§ Kaartje met vriendjes van 10 (1 en 9, 5 en 5, …) à i.f.v. de brugoefeningen
§ Getalbeelden op de bank (kwadraatbeelden en cijfers)
§ Splitskaart met alle splitsingen in L1 en L2
§ Volgkaart per leerling
§ Versoberen en vergroten van werkbladen
§ MAB-materiaal (blokjes, staafjes, … om te leren tellen)
§ Schrappen van oefeningen
§ Oefeningen per soort aanbieden
§ Hoofdtelefoon
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Driesporenbeleid verwerkt in hoekenwerk
Daglijn
Huiswerk plannen voor de hele week
Timetimer op het bord
Wandplaten: schrijfletters, structureerwoorden, spiekkaart voor spellingsmoeilijkheden (s/z,
b/d,…)
Leerstof aanbrengen: korte klassikale instructie en daarna verwerking in kleine groepen
Talentenberg
Stappenplan beertjes Meichenbaum
Kindcontact
Specifieke plaats geven in de klas
Groepsindeling rekening houden met de totale groep
Groepswerk met coach
Remediëring in kleine groepjes
Werkblad opsplitsen in deelfragmenten
Communicatiedriehoekjes/vragendriehoekjes
Kinderen individueel welkom heten a.d.h.v pictogrammen die de kinderen zelf mogen kiezen (bv:
hand geven, highfive, knuffel, welkom zeggen, …)

2de leerjaar
§ Legkaart met afbeeldingen die gelinkt zijn aan de tafel die aangebracht wordt
§ Stappenplan voor vraagstukken, schrijfopdrachten
§ MAB-materiaal + leeg honderdveld
§ Volgkaart
§ Huiswerk plannen voor de ganse week
§ Viersporenbeleid
§ Hoofdtelefoon
§ Study buddy (muurtje om rustig te werken)
§ Doel van de les op het bord
§ Daglijn
§ Huiswerk plannen voor de hele week
§ Timetimer op het bord/kleurenklok
§ Wandplaten: kapstokwoorden, hoofdletters, tafels
§ CLIM
§ Bewegingstussendoortjes: evenwicht zoeken tussen inspanning en ontspanning
§ Verbetersleutels
§ Talentenberg
§ Kernwoorden aanduiden in fluo
§ Stappenplan beertjes Meichenbaum
§ Werken met een buddy
§ Kindcontact: gevoelenskaartjes
§ Specifieke plaats geven in de klas
§ Groepswerk: rekening houden met de groepsindeling
§ Groepswerk met coach (na een korte lesinstructie neemt de coach de rol van de leerkracht over)
§ Remediëring
§ Feedback leerproces
§ Kaartjes zelfevaluatie: beginner, doorgroeier, gevorderde, expert
§ Hulpmiddelen (kaartjes) die de leerlingen leren opkomen voor eigen noden
3de leerjaar
§ Hoofdtelefoon gebruiken
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§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Hulpkaarten maal- en deeltafels
Hulpkaarten spelling (verenkelen en verdubbelen)
Stappenplan beertjes Meichenbaum
Belangrijke delen van een opdracht zelf met fluo aanduiden: bij het klassikaal bespreken van
opdrachten in een toets of een werkschrift, belangrijke gegevens in toepassingen laten
aanduiden, in de schoolmakker de taak of de les tegen de dag nadien aanduiden (=plannen)
Extra oefeningen: materiaal van de handleiding, iederen kan/mag de uitbreidingsoefeningen
maken, iedereen heeft de mogelijkheid om een extra bundel (van de handleiding) te gebruiken.
Daglijn op bord schrijven, magneet verplaatsen naar verloop van de dag
Kladpapier met grotere ruitjes/voorgedrukte stappenblaadjes
Tijdsdruk wegnemen: de klokjes wegdoen bij iedereen, geen tijdslimiet zetten bij de toets
Wandplaten in de klas ophangen: referentiematen, spelling, meten en metend rekenen
Werken met het driesporenbeleid
Plannen van huiswerk in de schoolmakker door lessen te schrijven op de dag zelf en de dag voor
de eigenlijke toets
Talentenberg aanbieden
Verschillende werkvormen hanteren: CLIM-buddy-partnerwerk-miniklas, …
Leesstroken laten gebruiken
Tandemlezen
Verbetersleutels
Met fluo kernwoorden aanduiden
Fouten van het dictee laten verbeteren.

4de leerjaar
§ Hoofdtelefoon gebruiken tijdens toetsen
§ Studdy buddy gebruiken om rustiger te werken
§ Een gekleurde bol op elk werkblad zodat de leerlingen weten in welke map (wiskundemap,
taalmap, W.O.-map) om zo de zelfstandigheid te ondersteunen
§ Stappenplan : klassikaal Hoe ga ik te werk? beertjes Meichenbaum
§ Met fluo de belangrijke gegevens in een toepassing aanduiden.
§ Met fluo in de opdrachten kernwoorden aanduiden.
§ Dagschema op het zijbord schrijven, met magneet verder schuiven.
§ Kladpapier grote ruitjes om cijferoefeningen op te schrijven, duidelijker werken
§ Tijdsdruk wegnemen zoals bij bingel, voldoende tijd geven om toetsen in te vullen.
§ Wandplaten(methodegebonden): referentiematen, spelling, werkwoorden, ...
§ 3 - sporenbeleid : miniklas, partnerwerk en individueel werk
§ Planner bij de schoolmakker
§ Talentenberg : oefeningen met sterretje, zonnetje en maan
§ Werkvormen : CLIM, Buddy
§ Vragenuurtje tijdens de week om vragen te stellen over geziene leerstof, huiswerk, …
§ Herleidingstabellen voor metend rekenen laten gebruiken.
§ Toetsen overlopen, opdrachten worden klassikaal besproken
§ Fouten van dictee laten verbeteren
§ Met verbetersleutel leren verbeteren
§ Zakrekenmachine gebruiken om oefeningen te controleren
§ Gevoelensdoosje
§ Troosttak aan de deur
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§

Zoemlezen

5de leerjaar
§ Hulpkaarten voor de nieuwe leerstof van de derde graad
§ Hoofdtelefoon/studybuddy
§ Grotere ruitjes
§ Extra tijd voor toetsen
§ Stappenplan : klassikaal ‘Hoe ga ik te werk?’ met beertjes Meichenbaum
§ Dagschema op het zijbord schrijven, met magneet verder schuiven.
§ Tijdsdruk wegnemen zoals bij bingel, voldoende tijd geven om toetsen in te vullen.
§ Wandplaten (methodegebonden): referentiematen, spelling, werkwoorden, ...
§ 3 - sporenbeleid : miniklas, partnerwerk en individueel werk
§ Planner bij de schoolmakker
§ Werkvormen : CLIM, Buddy
§ Herleidingstabellen voor metend rekenen laten gebruiken.
§ Toetsen overlopen, opdrachten worden klassikaal besproken
§ Fouten van dictee laten verbeteren.
§ Met verbetersleutel leren verbeteren
§ Zakrekenmachine gebruiken om oefeningen te controleren
§ Remediëren en verrijken
6de leerjaar
§ Hulpkaarten voor de nieuwe leerstof van de derde graad
§ Hoofdtelefoon/studybuddy
§ Grotere ruitjes
§ Extra tijd voor toetsen
§ Stappenplan: klassikaal ‘Hoe ga ik te werk?’ met beertjes Meichenbaum
§ Dagschema op het zijbord schrijven. Met magneet verder schuiven.
§ Tijdsdruk wegnemen zoals bij bingel, voldoende tijd geven om toetsen in te vullen.
§ wandplaten(methodegebonden): referentiematen, spelling, werkwoorden, ...
§ 3 - sporenbeleid : miniklas, partnerwerk en individueel werk
§ Planner bij de schoolmakker
§ Werkvormen : CLIM, Buddy
§ Herleidingstabellen voor metend rekenen laten gebruiken.
§ Toetsen overlopen, opdrachten worden klassikaal besproken
§ Fouten van dictee laten verbeteren.
§ Met verbetersleutel leren verbeteren
§ ZRM gebruiken om oefeningen te controleren
§ Remediëren en verrijken

bewegingsopvoeding
Bij het geven van de instructie:
KS: zitten op de bank.
LS: gaan zitten, bal tussen voeten houden of in de hand.
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Afspraken maken in het begin van het schooljaar:
KS: Bij het begin van de les gaan de kinderen op de bank zitten.
LS: Bij het begin van de les gaan de kinderen in turnrij (klasnummer) staan
Bij evenwichtsoefeningen of klim- en klauteroefeningen bieden we extra hulp bij kinderen die
moeilijkheden/angst ervaren.
Demonstraties geven.
Differentiëren in moeilijkheidsgraad, aantal, afstand, ...
KS: gebruik maken van kijkwijzers (= prent of stappenplan a.d.h.v. prenten)
Screenings- en evaluatiemomenten

•

•

•

Onderwijsloopbaanbegeleiding
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
Psychisch en sociaal functioneren:
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
o Ouderbetrokkenheid vergroten met de hulpcheques
o Kind van de week
o Meter peter L6
o Methode open wereld en map sociale talenten
o …
Preventieve gezondheidszorg:
o Woensdag=fruitdag
o Stappenplan hygiëne: neus snuiten, handen wassen, …
o Medische onderzoeken in samenwerking met CLB van Leuven
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•

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 …
Leren en studeren
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 Concreet materiaal
o …

Fase 1: verhoogde zorg
•
•

•
•

•
•

•

Wie doet wat?
Extra zorg door de leerkracht en de zorgleerkracht, ondersteund door de zorgcoördinator
Wat ?
Een zorgplan (IHP) wordt opgesteld, de redelijke aanpassingen worden uitgevoerd. Het zorgplan
wordt bijgehouden door de leerkracht en zorgleerkracht.
Voor wie?
Voor alle leerlingen die nood hebben aan meer dan wat het basisaanbod biedt
Leerlingen krijgen meer gerichte individuele aanpak:
• Remediërend (herhaling)
• Differentiërend (tempo-inhoud)
• Compenserend (weglaten van onderdelen)
• Dispenseren kan hier ook (doelen worden vervangen)
De maatregelen uit fase 0 blijven gelden
Via het overleg met zorgco, klasleerkracht en eventueel CLB worden noden in kaart gebracht,
ouders worden op de hoogte gebracht van dit zorgplan. Dit hoeft niet te wachten tot een
oudercontact. De leerkracht meldt de ouders wat hij/zij voor hun kind onderneemt. We nodigen
ouders uit via schoolmakker, spreken hen even aan na school of doen hiervoor een telefoontje.
(Voor leerlingen met een diagnose wordt een traject uitgestippeld. Dit wordt fase 2.)

instapklas
§ Zindelijkheidstraining: in de klas in overleg met ouders, met beloningsysteem en met
samenwerking van ouders thuis
§ Zorgjuf : overleg , mee komen observeren
§ Individueel begeleiden: werken in 1-1-relatie met kleuters die het moeilijker hebben
1ste kleuterklas
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Werken in groepjes om bepaalde zaken aan te pakken. Bv taalgroepje om taal te stimuleren,
groepje dat extra uitdaging nodig heeft, …
§ Zorgjuf : overleg , mee komen observeren
§ Individueel begeleiden: werken in 1-1 -relatie met kleuters die het moeilijker hebben
§ Ander materiaal aanbieden indien nodig: vb. therapieschaar, bredere kwast, groter papier, …
§ Beloningssystemen om gedrag te stimuleren: duimenkaart,...
§ Zindelijkheidstraining voor kleuters die nog een luier hebben of regelmatig ongelukjes hebben:
kleuters verplichten om naar toilet te gaan, op vaste momenten laten gaan, samenwerken met
de ouders om het thuis ook te oefenen
§ Hulpkaart om boekentassen terug te maken op het einde van de dag. Kaart waar alles op staat
dat terug in de boekentas moet, is een visuele ondersteuning voor diegene die het moeilijker
hebben om aan alles te denken.
Stappenplan om jassen aan te doen: voor diegene die het nog niet kunnen.
§

2de kleuterklas en 3de kleuterklas
Schrijfmotoriek :
schrijfdans : aanbod in kleine groep,
hulpmiddelen ( eventueel ronden al tekenen met stippellijn, zand, rijst, groot motorisch
bewegen. )
begeleid spel met fijn motorische materialen aanbieden.
Krullenbol: methode om schrijfmotoriek op een muzische en thematische manier in klas aan te pakken
Gevoelens :
nadenkstoel : stop 4 – 7
dikke duimenkaart om positief gedrag te stimuleren
werken in kleine groep of één – één relatie
traject per kind
Differentiatie:
Uitbreiding: voor kinderen met een leervoorsprong bv. uitdiepen van een thema, bv. bij thema dino’s
hen kennis laten maken met de namen van de dino’s i.p.v. alleen planten- of vleeseters
Remediëring: voor kinderen met een leerachterstand bv. een gemakkelijkere puzzel halen in een lagere
klas om het puzzelen te oefenen
Taalverruiming :
- Anderstaligen in kleine groep laten werken zowel in homogene als heterogene groepen
- Eenvoudige prentenboeken aanbieden
- Meespelen in de hoeken en zo taal aanbrengen
1ste leerjaar
§ Vanaf mei: MAB-materiaal voor splitsingen tot 10, plus en min tot 10
§ Huiswerkdifferentiatie
§ Lay-out van werkbladen aanpassen
§ BLOON-methode spelling
§ Heen en weer- vak voor houding met smiley’s in klasagenda
2de leerjaar
§ Vanaf januari: splitsweg gebruiken
§ Kaartje met vriendjes van 10 (1 en 9, 5 en 5, …) à i.f.v. de brugoefeningen
§ Getalbeelden op de bank
§ Splitskaart met alle splitsingen tot 10
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§
§
§
§
§
§

Honderdveld om tafels op te lossen
Lay-out van werkbladen aanpassen
Werkblad opsplitsen in deelfragmenten
Schrappen van oefeningen
Oefeningen per soort aanbieden
Vragendriehoek (groen, vraagteken, rood): kinderen kunnen een vraag stellen zonder hun
vinger op te steken.

3de leerjaar
§ Als leerkracht belangrijke delen van een opdracht aanduiden: bij meervoudige opdrahcten, als
hulp voor zwakkere leerlingen
§ De leerkracht duidt stap voor stap bij een toets begrijpend lezen de alinea aan waar de leerling
het antwoord van de vraag kan vinden.
§ Schrappen van oefeningen: naar tempo (kinderen die trager werken, maken minderen
oefeningen), naar motivatie (kinderen die minder gemotiveerd zijn door een hoeveelheid
oefeningen, motiveren door minder oefeningen aan te bieden)
§ Schrappen van oefeningen voor kinderen die de leerinhoud niet of moeilijk kunnen verwerken
§ Extra oefeningen aanbieden: projecten uitwerken door sommige leerlingen, eventueel
uitbreidende materialen (losgekoppeld van de vaste handleiding)
§ Pictogrammen gebruiken op de bank bij de leerling: hulp voor de pengreep, ordelijk werken,
bank in orde houden, …
§ Voorleessoftware laten gebruiken: sensotec, Adibib, sprint
§ Dictee vooraf meegeven: beperken van inhoud
§ Tweede kansdictee: Foutieve woorden tijdens het dictee nog eens laten verbeteren: leerkracht
doet een eerste controle tijdens het dictee, de leerling kan daarna de foutieve woorden nog eens
verbeteren.
§ Aangepast dictee: in een zinnendictee de woorden van het woordpakket laten invullen.
§ Leesles of leestoets op voorhand meegeven
§ Ralfi-lezen met ouders/grootouders
de
4 leerjaar
§ Voorleessoftware gebruiken voor leesteksten vb. Sensotec, Adibib
§ Hulpkaarten X en : , spellingsschema
§ schrappen van dezelfde soort oefeningen
§ extra oefeningen of project uitwerken voor sterke leerlingen
§ Dictee op voorhand meegeven naar huis om concreet te oefenen.
§ Oefeningen van hoofdrekenen al cijferend oplossen.
§ Zakrekenmachine (ZRM) gebruiken om oefeningen op te lossen.
§
§

leesles meegeven om thuis op voorhand te lezen voor een toets.
Tweede kansdictee: Foutieve woorden tijdens het dictee nog eens laten verbeteren: leerkracht doet
een eerste controle tijdens het dictee, de leerling kan daarna de foutieve woorden nog eens
verbeteren.

5de leerjaar
§ Hulpkaarten voor al reeds geziene leerstof van de voorbije jaren
§ Zakrekenmachine gebruiken
§ Leesteksten op voorhand meegeven
§ Voorleessoftware gebruiken voor leesteksten vb. Sensotec, Adibib
§ Schrappen van dezelfde soort oefeningen
§ Extra oefeningen of project uitwerken voor sterke leerlingen, toets op voorhand
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§
§

Dictee op voorhand meegeven naar huis om concreet te oefenen.
Leesles meegeven om thuis op voorhand te lezen voor een toets.

6de leerjaar
§ Hulpkaarten voor al reeds geziene leerstof van de voorbije jaren
§ Zakrekenmachine gebruiken
§ Leesteksten op voorhand meegeven
§ Voorleessoftware gebruiken voor leesteksten vb. Sensotec, Adibib
§ Schrappen van dezelfde soort oefeningen
§ Extra oefeningen of project uitwerken voor sterke leerlingen, toets op voorhand
§ Dictee op voorhand meegeven naar huis om concreet te oefenen.
§ Leesles meegeven om thuis op voorhand te lezen voor een toets.
§ Duolingo: Engelse taal leren online
bewegingsopvoeding
KS: gebruik maken van microfoon (via bluetooth)
Bij blessure...
KS+LS: Andere opdrachten geven (vb. Scheidsrechter)
Extra individuele uitleg/instructie geven.
Extra hulpmiddelen geven (vb. Drijfbuis, blokjes bij het zwemmen).
Ouders adviseren om extra zwemles te volgen met hun kind.

Fase 2: uitbreiding van zorg
• Wie doet wat?
Externen: logo, kiné, revalidatiecentrum, ondersteuningsnetwerk, …
• Wat ?
Verder gericht onderzoeken en via handelingsdiagnostiek
• Voor wie?
Voor de leerlingen bij wie de verhoogde zorg niet het verwachte resultaat geeft, met of zonder
diagnose
• MDO verloopt samen met de CLB-medewerker: zij geeft advies over verfijnen, verdiepen,
uitbreiden van differentiatie en redelijke aanpassingen i.f.v. van de begeleiding van de leerling en
het zorgplan.
• Externen worden betrokken en informeren alle betrokkenen en kijken ruimer dan alleen maar naar
het probleem.
• Er worden geen diagnoses door de school gesteld. Er wordt hiervoor constructief samengewerkt
met externen.
• Via handelingsgerichte diagnose krijgt de school maatregelen die nodig zijn
• De leerling krijgt eventueel hulp vanuit het ONWOB.
Fase 3: individueel aangepast curriculum
• Voor sommige leerlingen is de zorg op school ontoereikend omwille van zeer SOB (specifieke
onderwijsbehoeften).
• Het CLB maakt een verslag op voor deze leerling, dat toegang geeft tot een IAC (individueel
aangepast curriculum), het IAC plan.
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•

De school zal samen met de ouders en CLB op zoek gaan naar gepaste onderwijsoplossingen. Dit
kan op onze school of er kan gezocht worden naar een school voor buitengewoon onderwijs.

Verklarende woordenlijst
CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding
Co-teaching: twee leerkrachten leiden op gelijkwaardig niveau bij een klas
AVI: Analyse van Individualiseringsvormen
Salto-toetsen: Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid
MDO: multidisciplinair overleg
CLIM: Coöperatief Leren in Multiculturele groepen
KS: kleuterschool
LS: lagere school
SAM-dag: Sam de Verkeersslang is een campagne die kinderen en hun ouders al vele jaren aanzet om duurzaam naar
school te komen.
MAB-materiaal: Multibase Arithmetic Blocks. Met deze blokjes en staafjes kunnen leerlingen: rekenkundige
opdrachten makkelijk visualiseren - inzicht krijgen in het tientallige stelsel - inzicht krijgen in grote getallen.
BLOON: schrijven oefenen volgens BEKIJKEN-LEZEN-OMDRAAIEN-OPSCHRIJVEN-NAKIJKEN
ZRM: zakrekenmachine
IAC: individueel aangepast curriculum
MOS: Milieuzorg Op School
Talentenberg: hoekenwerk waarbij de kinderen in verschillende hoeken werken (beeldende boomhut, …
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