
ZORGVISIE VBS DE TWIJG 

Wat is zorg? 
Zorg bieden in een klas betekent: zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk 
helpen om op zoveel mogelijk vlakken uit te groeien naar de best mogelijke 
versie van zichzelf.  
 
Hierbij wordt rekening gehouden met leerproblemen en sterktes, leerachterstand of 
-voorsprong, emotionele problemen, persoonlijkheid, talenten, interesses ... Zorg 
bieden betekent ook: kijken naar elke leerling afzonderlijk en afhankelijk van de 
noden zoeken naar de juiste aanpak. We geloven in een preventieve aanpak maar 
ook het remediërende speelt een belangrijke rol. 

Hoe bieden we zorg? 

De zorguren 
Elke leerkracht biedt natuurlijk zorg in zijn klas doorheen alle lessen. Dat vraagt 
vaak een intensieve voorbereiding en een strakke organisatie. Daarnaast worden 
vaste, wekelijkse zorgmomenten per klas vastgelegd. Op die momenten komt er 
een extra zorgleerkracht ondersteuning bieden in de klas of buiten de klas. 
Afhankelijk van de klasnoden zijn dat drie tot tien uur per leerjaar. Tenslotte kunnen 
leerlingen ook beroep doen op extra uren. Dat zijn uren die van week tot week 
kunnen worden aangevraagd, over alle klassen heen. Een zorgleerkracht werkt op 
dat moment aan individuele handelingsplannen.  

Soorten hulp 
De extra hulp die we in elke klas bieden via de leerkracht of het zorgteam, kan 
variëren. De vorm hangt af van de noden van de leerlingen, het onderwerp van de 
les of de opgemaakte handelingsplannen per leerling. 

Differentiatie 
Als we de aanpak tijdens een les afstellen op de individuele noden van elk kind, 
doen we aan differentiatie. Het is de bedoeling dat elke leerling aan het einde van de 
les, de basis begrijpt. Maar de ene heeft daarvoor extra instructie nodig, de andere 
meer tijd. Nog een andere leerling wil meer en moeilijkere oefeningen maken. Zo 
differentiëren we zowel naar boven als naar onder. 



Co-teaching 
Bij co-teaching komt er een zorgleerkracht bij in de klas staan. De les wordt door 
twee leerkrachten samen gegeven. Zo is er meer individuele controle tijdens 
bijvoorbeeld een les schoonschrift en kunnen de leerlingen snel worden bijgestuurd 
en begeleid. Of er zijn twee leraren aanspreekbaar om een vraag aan te stellen 
tijdens een moeilijke rekenles.  

Pre-teaching 
Soms wordt ervoor gekozen om een moeilijke les op voorhand even te bekijken. 
Een zorgleraar kiest er dan een of meer kinderen uit die het mogelijks moeilijk 
krijgen bij die les. Zo wordt de basis van breuken bijvoorbeeld opnieuw ingeoefend, 
een dag voor een moeilijke breukenles.  

Opsplitsen 
De grote klasgroepen in onze school maken het voor kinderen soms moeilijk om zich 
te kunnen concentreren in de klas. Samen met een zorgleerkracht kan een klas 
makkelijk in twee ( of meer) groepen worden gesplitst. De zorgleerkracht geeft 
dan boven in de zorgzolder les terwijl de rest van de groep in de klas dezelfde les 
van de leraar krijgt. 

Viersporenbeleid 
Sommige kinderen hebben veel instructie nodig. Anderen weinig of geen. Het 
viersporenbeleid speelt daarop in. Sterkere leerlingen werken eerder individueel, 
terwijl andere leerlingen vooraan (of achteraan) in de klas extra begeleiding krijgen. 
Nog andere kinderen werken individueel, maar mogen wel vragen stellen. Op die 
manier wordt hier naar instructie gedifferentieerd.  

Individueel leertraject 
Soms kan het zo zijn dat een leerling, ondanks compenserende maatregelen en 
extra zorguren, toch de basis niet onder de knie krijgt. Dan kan de overgang naar het 
volgende leerjaar in het gedrang komen. In dit soort gevallen kiezen we ervoor om 
voor deze leerling een aangepast programma te voorzien. Zo moeten er minder 
oefeningen worden gemaakt, of het huiswerk vervalt gedeeltelijk, of de leerling volgt 
een bepaald vak in een lagere klas … We willen de te hoge druk wegnemen en de 
leerling de kans geven opnieuw een positief zelfbeeld op te bouwen. Het jaar nadien 
kan er dan gekozen worden voor zittenblijven. Of het aangepast programma kan 
worden doorgetrokken naar verdere leerjaren. Onze school kiest ervoor om geen 
getuigschrift af te leveren indien de eindtermen niet werden behaald.  
 



Compenserende maatregelen 

Wat zijn dat? 
Compenserende maatregelen worden toegepast om bepaalde leerstoornissen 
tijdelijk uit te schakelen. Zo kan er op een ander vlak leerwinst gemaakt worden. 
Kinderen met dyslexie hebben meer tijd nodig om een tekst te lezen bij begrijpend 
lezen. Of ze willen de tekst kunnen meevolgen terwijl hij voorgelezen wordt. Tijdens 
een oefenles voor cijferen mogen bepaalde kinderen een tafelkaart gebruiken. 
Iemand met dysorthografie maakt een dictee op de computer. Een kind met 
concentratieproblemen krijgt een koptelefoon. Of de klas wordt in kleine groepjes 
gesplitst.  

Maatregelen voor iedereen 
We kiezen er in onze school voor om een aantal compenserende maatregelen 
standaard in onze klaswerking te integreren. Zo willen we een brede basis 
aanbieden die voor meer kinderen haalbaar is. Een aantal concrete voorbeelden: 

● Geen tijdsdruk bij toetsen of testen. Onder druk presteren kinderen vaak 
heel wat minder. Ieder kind krijgt de kans om toetsen op eigen tempo tot een 
goed einde te brengen.  

● Voorlezen van teksten begrijpend lezen. De leerlingen lezen de tekst eerst 
zelf. Aansluitend wordt de tekst luidop voorgelezen.  

● Aanbieden van hoofdtelefoons tegen te veel geluid.  
● Gebruik van rekenmachine tijdens een les toepassingen. 
● Gebruik van tafelkaart tijdens een les cijferen. 
● Gebruik van werkwoord- of andere schema’s tijdens een les spelling. 
● Voorgedrukte toetsen waarbij enkel het hoogstnodige languit moet worden 

geschreven. (Dyslexie) 
● Duidelijke dagstructuur aanbieden. 
● Enkelvoudige opdrachten formuleren. 
● ... 

Differentiatie over de verschillende leerjaren 
De compenserende maatregelen die we in de klassen toepassen, evolueren mee met de 
leeftijd van de leerlingen. Naarmate de kinderen ouder worden, passen we de hulpmiddelen 
aan. Door die gradatie proberen we de leervorderingen zo groot mogelijk te maken.  

● Tafelkaarten worden ingevuld aangeboden in 3 en 4. Vanaf het 5de bouwen we dit 
af door niet ingevulde tafelrijtjes aan te bieden.  

● Bij staartdelingen met grote getallen mag in het 5de een rijtje worden gemaakt met 
de rekenmachine. In het 6de maken de leerlingen die rijtjes uit het hoofd. 



● In de 1ste en 2de graad kunnen moeilijke teksten bij begrijpend lezen op voorhand 
worden meegegeven naar huis. In de 3de graad valt die optie weg.  

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: 

● Een time-outplek installeren in de klas.  
● Een signaalkaart gebruiken om aan te geven wanneer een leerling een vraag 

heeft of met rust wil gelaten worden.  
● Een wekelijkse extra herhalingsles Frans met de zorgleerkracht.  
● Een toets laten maken in een volledige stille ruimte onder begeleiding van 

een zorgleerkracht.  
● Een taalbadklas Nederlands voor anderstaligen. 
● …  

Compenseren bij toetsen 
We organiseren toetsen om te testen of een leerling de basis van de leerstof heeft 
opgepikt. Het gemiddelde van die resultaten geeft dan ook een beeld over de 
vorderingen van een leerling. Om een realistisch beeld te krijgen over de 
vorderingen kiezen we ervoor om de basis te testen. Tijdens toetsen worden enkel 
compenserende maatregelen toegepast die voor de hele klas worden toegepast. 
Compenserende maatregelen die de doelstelling van de toets beïnvloeden 
worden niet toegepast. (Of het wordt vermeld op het rapport en geldt voor de 
hele klas) 
 
Enkele concrete voorbeelden: 

● Tijdens een toets over de tafels worden geen tafelkaarten gebruikt. 
● Een dictee wordt voor iedereen op dezelfde manier verbeterd. 
● Toetsvragen worden voor iedereen luidop voorgelezen en besproken.  
● Bij een toets vraagstukken mogen alle kinderen (in de hogere leerjaren) een 

rekenmachine gebruiken. 
● Bij een toets over omtrek en oppervlakte mogen geen spiekbriefjes met 

formules worden gebruikt. 
● … 

 
Leerlingen die aan het einde van een schooljaar de basis niet beheersen, 
worden door het zorgteam, de klasleerkracht en het CLB besproken. In die 
opstelling worden de opties besproken. Hieruit kunnen verschillende adviezen 
volgen.  

● De leerling doet het leerjaar over. 



● Er wordt een individueel leertraject afgesproken.  
 
Leerlingen die aan het einde van het zesde leerjaar de eindtermen niet halen, krijgen 
geen getuigschrift en worden doorverwezen naar het 1ste secundair B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


