
ZORGVISIE Kleuterschool VBS DE TWIJG 

Wat is zorg? 
Zorg bieden in een kleuterklas betekent: zoveel mogelijk kleuters zo goed 
mogelijk ondersteunen om op zoveel mogelijk vlakken uit te groeien naar de 
best mogelijke versie van zichzelf.  
 
Vanuit een gerichte observatie brengen we de ontwikkeling van elke kleuter in kaart. 
Zo bepalen we de noden op verschillende vlakken: welbevinden en betrokkenheid, 
sociaal - emotionele ontwikkeling, psycho-motoriek, cognitieve ontwikkeling, 
zelfredzaamheid, werkhouding en schoolrijpheid (3de KK). 

Hoe bieden we zorg? 

De zorguren 
Elke leerkracht biedt natuurlijk zorg in zijn klas doorheen het aanbod in de hoeken 
en de aangeboden activiteiten. De zorgjuffen verdelen hun uren over de klassen 
naargelang de zorgvraag. Die verdeling wordt regelmatig herbekeken en 
geëvalueerd.  

Soorten hulp 
De extra hulp die we in elke klas bieden via de juf of het zorgteam, kan variëren. De 
vorm hangt af van de opgemaakte handelingsplannen. 

Differentiatie  
Als we de aanpak tijdens een activiteit afstellen op de noden van de kleuters, 
doen we aan differentiatie. Zo krijgt de ene kleuter wat meer tijd, wat meer hulp of 
uitdaging. Een andere kleuter kan zelfstandiger aan de slag.  

Co-teaching 
Bij co-teaching komt er een zorgleerkracht bij in de klas. Hierdoor is er meer 
ondersteuning en begeleiding voor alle kleuters. Om diezelfde reden kan een 
klasgroep ook worden opgesplitst om in kleinere groep eenzelfde activiteit aan te 
bieden buiten de klas.  



Pre-teaching 
Soms ondersteunen we kleuters door bepaalde activiteiten vooraf in kleine groep 
te laten ontdekken.  

Specifieke maatregelen 
Sommige zorgkinderen vragen een meer specifieke zorgaanpak in de klas of op 
de speelplaats. In een individueel handelingsplan worden dit soort afspraken 
vastgelegd. Een aantal concrete voorbeelden: 
 

● Specifieke stappenplannen met pictogrammen laten gebruiken 
● Tijdsondersteuning met Time timer, zandloper ... 
● Een taalbad Nederlands voor anderstaligen. 
● Extra oefenkansen voor thuis via ‘stimulatie-rugzakjes’ 
● Traject voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong.  
● Een rustig werkplekje installeren in de klas ( indien nodig met hoofdtelefoon) 
● ... 

 
 
 

Een kleuter is als een vlinder  
In de wind 

De ene vliegt hoog 
De andere laag 

Maar ieder doet het op zijn manier 
Samen zoeken wij mee 

Hoe jij kan vliegen 


