
Zorg in De Wegwijzer 
In de wegwijzer hebben wij een hart voor ieder kind. 

Onze grootste zorg is dat alle kinderen zich goed 
voelen op onze school! 



Zorgleerkrachten
We werken in onze school met drie zorgcoördinatoren (zoco): meester Rud 

voor 1 en 2, juf Kaat voor 3 en 4 en juf Sabine voor 5 en 6.
Wij zijn het aanspreekpunt voor elke zorgvraag (vanwege leerlingen, 

ouders en leerkrachten). 
Meester Peeter ondersteunt in de klas waar nodig. 

(van links naar rechts: meester Rud, juf Sabine, juf Kaat, meester Peter)



Zorg op schoolniveau
Wij houden elke week een zorgoverleg waar kinderen, 

aanpak, afspraken oudercontacten, contacten met CLB… 
worden besproken, geëvalueerd en bijgestuurd.

Ook doen we de organisatie van: pré-lezen (teksten op voorhand 
doornemen, tweede leerjaar), niveaulezen, peer-tutoring (samen-lezen), 

voorleesweek, jeugdboekenweek, poëzieweek…



Zorg op klasniveau
Wij komen tegemoet aan vragen van de 

leerkrachten: hulp in de klas, handelingsplannen 
opstellen voor kinderen die het moeilijker 

hebben (sociaal-emotioneel, taal, rekenen…). 
We begeleiden de klasleerkrachten bij het 

uittekenen van een, individueel of 
groepsgericht, leertraject voor kinderen met 

bijzondere onderwijsnoden. Ook 
uitbreidingsleerstof voor sterke leerlingen hoort 

hierbij. We bieden de leerkrachten ook 
aangepaste materialen aan. 

We ondersteunen de leerkrachten in de klas bij 
het lesgeven (co-teaching). 



Zorg op kindniveau
Elke drie weken is er overleg met de klasleerkrachten (filteroverleg) 
waar al de kinderen worden besproken met de zoco. Op het einde 
van elke periode (Allerheiligen, kerst, krokus..) zijn er ook MDO’s 
(multi-disciplinair-overleg). Deze samenkomsten en besprekingen 
hebben één doel: het welbevinden en de kennis/het kunnen van 

onze kinderen opvolgen, evalueren en bijsturen:

-Voelen onze kinderen zich goed op onze school, is er emotionele 
ondersteuning nodig, hebben kinderen nood aan gesprekjes…

-Heeft een kind extra ondersteuning/aanpassingen nodig wat de 
leerstof betreft

-Heeft een kind méér nodig, uitbreidingsleerstof?
-Moeten we eens met het CLB/ouders rond de tafel zitten?

-Heeft een kind externe begeleiding nodig: kiné, logo ….



Zorgcontinuüm
Brede basiszorg: (de leerkracht) Elke 

leerling de kans geven om zich op eigen 
tempo te ontwikkelen!

Verhoogde zorg: (ondersteunende 
maatregelen, extra zorg, …) Extra zorg 

voorzien voor leerlingen die 
ondersteuning nodig hebben.

Uitbreiding van zorg: voor leerlingen die 
een zorgplan nodig hebben.

Individueel aangepast curriculum: naar 
een school op maat.



Leerlingvolgsysteem

Wij werken met een nieuw online  leerlingvolgsysteem nl. Questi. 
Al datgene wat we met onze kinderen doen, wordt bijgehouden in dit

leerlingvolgsysteem (LVS). Dit geeft de leerkrachten een totaalbeeld van onze kinderen.
Kijk op https://www.questi.com/benl/online-platform-voor-basisscholen/home/ voor 

meer info.

https://www.questi.com/benl/online-platform-voor-basisscholen/home/


Iedereen zorgleerkracht
Onze klasleerkrachten (die zelf geen godsdienst geven) gaan op deze (vrije) momenten 

ondersteuning geven in andere klassen. Kinderen kunnen dan individueel worden 
bijgewerkt of de leerkrachten kunnen klassikaal worden ingeschakeld. 

Iedereen zorgleerkracht!



Iedereen WELKOM!
En heel belangrijk….onze deuren staan steeds open. Vragen, noden, of 

gewoon een gesprek… altijd welkom!


