Het zorghuis

Hoe werkt de zorg in ‘t piepelke?

Toelichting op PV
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De leerkracht:

HOGE BETROKKENHEID

GEBEURT IN
EEN ZINVOLLE

POSITIEF ZELFBEELD

AANWEZIGE
KENNIS

CONTEXT

ZELFSTURING EN

LEREN IS
INTERACTIEF

REFLECTIE

MAKEN LEREN

EN
COÖPERATIEF

GEDIFFEREN-

HANTEREN
TIEERDE
VAN

KRACHTIG

AANPAK

FLEXIBELE
KLASFLEXIBELE

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING

ORGANISATIE
KLASORGANISATIE

VEILIG KLASKLIMAAT

KLASINRICHTING

Algemeen:
Brede basiszorg

RELATIE LKR - KIND

KLASMANAGEMENT

Als de leerkracht
Krach7ge%leeromgeving%

!

Speciale:
Uitbreiding van zorg

!

Bijzonder
Uitbreiding van zorg

het zorgprobleem niet alleen aankan,
%Basisaanpak

!!(=!in!func)e!van!doelaanpak,!werk!
!!!en!materiaal!aanpassen)!

• veilig%pedagogisch%klimaat%
G authen)eke!leerkracht!
G oog!voor!context!!van!leerling!

• een helpende hand:
remediëren (= verander kind,

(lesgever'is'centrale'ﬁguur)%

!!!!!(thuis!!en!posi)e!in!klasgroep)
G elke!leerling!is!anders!

meer taakgericht denken)"

Schoolorganisa7e!
afstemmen%op%zorgbreed%

G s)muleren!(=ondersteun!leerling,!! werken
!!!!!!verander!aHtude!&!aanpak!van!lkr)!

Van%analyse%naar%
handelen
Klasinterne%en/of%–
externe%remediëring%
Eigen!remediëringstraject!

Compenseren

!

!(=!!ondersteunen!van!kind,!denk!
op!lange!termijn)

• goede%instruc7e !

goede%diagnose%
voldoende%informa7e%
klasleerkracht%wordt%
gesteund%door%het%
team!

Schooloverstijgend
Overstap nr school op
maat

buitenschoolse%hulp%

kan hij/zij terugvallen op
G leerling!kan!inhoud!
G en!logische!samenhang!
G bevaIen
G oogcontact!
G onmiddellijke!
G feedback!in!dialoog!interac)ef!!
oplossingen!bedenken!
!!!!!of!aanbrengen!(=!vooral!leerling
!!!!!laten!handelen)!

• verwerking%
G !korte,!duidelijke!opdrachten!
G !succeservaringen!nastreven!
G !laat!denkstappen!verwoorden!
• zelfstandig%uitvoeren%
G opdracht!is!herkenbaar!én!
!!!!!aansluitend!op!instruc)e!
• spontane%signalering!
G noteren!!in!!klasboek!
!!!(evalua)e)!bespreken!)jdens
!!!zorgoverleg!

ondersteuning van het zorgteam.
Klaslkr,
ll, ô, zoco

Klaslkr, ll, ô, amb. lkr,
zorglkr, zoco

Klaslkr, ll, ô, amb. lkr, Klaslkr, ll, ô, amb. lkr,
para.med, zorglkr,
para.med, zorglkr,
zoco,
zoco,
CLB, externen
CLB, externen

geeft ondersteuning aan de leerkracht,
bestaat uit zoco, directie en eventueel CLB,
ook op niveau van het kind.

De rol van het zorgteam:

Zorgcontinuüm
Algemeen:
Verhoogde zorg

• basis!!(BS)!=!!aanwezige!kennis!
• doel!situeren!in!relevante!
!!!context!
• interac)ef!en!coöpera)ef!
Geven%van%extra%zorg%in
• bevorderen!van!zelfstandigheid!
de%klas%2%een%klasaanpak%
• aandacht!voor!reﬂec)e!
• aandacht!voor!welbevinden!& • kinderen volgen
!!!betrokkenheid !
gerichte differentiatie"

HOOG WELBEVINDEN

kent uw kind goed,
is de 1ste verantwoordelijke,
geeft zoveel mogelijk zelf aangepaste zorg

LEREN

LEREN BOUWT
VOORT OP DE

CLB, externen

zorgvisie

het specifieke probleem bespreken met alle betrokkenen,
samen zoeken naar oorzaak en/of oplossingen,
indien nodig een persoonlijk zorgplan schrijven.

De zorgcoördinator:

Fase 0: brede basiszorg

Fase 1: verhoogde zorg

zorgvisie

Zorg
Fase 2: uitbreiding
van
zorg

Fase 3: overstap
naar school op
maat

Maar de leerkracht is en blijft
spilfiguur van uw kind!

Zorgstructuur

zorgvisie

zorgvisie

coördineert; ouders en leerkracht zijn betrokken,
volgt het digitaal leerlingvolgsysteem op,
is brugfiguur tussen school, het CLB of andere externe diensten,
is het aanspreekpunt.

Klasleerkracht, regie klas

Fase 0: brede basiszorg

Fase 1: verhoogde zorg

zorgvisie

Zorg
Fase 2: uitbreiding
van
zorg

Fase 3: overstap
naar school op
maat

schema

Zorg, regie school
zorgvisie

CLB krijgt regie

Klasleerkracht, regie klas
Zorg, regie school
CLB krijgt regie
Stappen

Zorgstructuur - stappenplan

Omschrijving
Iedereen is welkom.

Stap 1

Stap 2

De leerkracht is de expert in eigen
klas.

Stap 3

Als de leerkracht ondervindt dat de
ontwikkeling van een leerling niet vlot
gaat hij/zij in overleg met de
zorgcoördinator.

Stap 4

Als de leerkracht ondervindt, ondanks
de genomen acties, dat de
ontwikkeling van een leerling niet vlot
gaat hij/zij in overleg met de
zorgcoördinator en/of zorgteam.

Stap 5

Soms is de ondersteuning van onze
school niet genoeg. Het kind gaat
dan over naar een school die beter
kan inspelen op die specifieke
behoeften.

Leerkracht

Zorgteam

Fase in zorgcontinuüm

Geeft onderwijs op maat,
biedt zorg voor elk kind
& werkt individuele
leertrajecten uit.
Hij/zij zorgt voor een
krachtige leeromgeving
met een goede
basisdidactiek en de
persoonlijke eigenheid.

De zorgcoördinator is
aanspreekbaar voor een
spontaan overleg met
leerkracht en/of ouders.

FASE 0
Brede basiszorg

Er wordt besproken welke
stappen er gezet moeten
worden om het
ontwikkelingsproces een
stimulans te geven.

De zorgcoördinator
coördineert de acties dmv
gesprekken met leerkrachten,
ouders, e.a. Hij ondersteunt,
organiseert overleg, geeft
extra impulsen dmv een
persoonlijk zorgplan.

FASE 1
Verhoogde zorg

Er wordt besproken welke
stappen er gezet moeten
worden om het
ontwikkelingsproces een
extra stimulans te geven.

In samenspraak met CLB,
zorgteam en ouders worden
bijkomende onderzoeken
georganiseerd. De
zorgcoördinator bouwt dit
netwerk uit.

Leerkracht ondersteunt
ouders en kind bij
overstap naar school op
maat.

De zorgcoördinator helpt de
ouders dan in hun keuze van
school en begeleidt ouders
en het kind bij de overstap.

FASE 2
Uitbreiding van zorg

FASE 3
Overstap naar
een school op maat

kent uw kind goed,
is de 1ste verantwoordelijke,
geeft zoveelHet
mogelijk
zorghuis zelf aangepaste zorg.

geeft ondersteuning aan de leerkracht,
bestaat uit zoco, directie en eventueel CLB,
ook op niveau van het kind.

Hoe werkt de zorg in ‘t piepelke?

Toelichting op PV

De rol van het zorgteam:
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Algemeen:
Brede basiszorg

SPONTANE
SIGNALERING

Als de leerkracht

De leerkracht:

IPE
S

EEN GESTRUCTUREERDE BASISAANPAK

Algemeen:
Verhoogde zorg

HOGE BETROKKENHEID

kent uw kind goed,
geeft ondersteuning aan de leerkracht,
het zorgprobleem niet alleen aankan,
is de 1ste verantwoordelijke,
bestaat uit zoco, directie en eventueel CLB,
geeft zoveel mogelijkkan
zelf aangepaste
zorg
ook op niveau van het kind.
hij/zij terugvallen op
LEREN

LEREN BOUWT
VOORT OP DE

POSITIEF ZELFBEELD

CONTEXT

• basis!!(BS)!=!!aanwezige!kennis!
• doel!situeren!in!relevante!
!!!context!
• interac)ef!en!coöpera)ef!
Geven%van%extra%zorg%in
• bevorderen!van!zelfstandigheid!
de%klas%2%een%klasaanpak%
• aandacht!voor!reﬂec)e!
• aandacht!voor!welbevinden!& • kinderen volgen
!!!betrokkenheid !
gerichte differentiatie"

Speciale:
Uitbreiding van zorg

ZELFSTURING EN

LEREN IS
INTERACTIEF

REFLECTIE

MAKEN LEREN

EN
COÖPERATIEF

KRACHTIG

HOOG WELBEVINDEN

Krach7ge%leeromgeving%

GEBEURT IN
EEN ZINVOLLE

AANWEZIGE
KENNIS

GEDIFFEREN-

HANTEREN
TIEERDE
VAN
AANPAK

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING

FLEXIBELE
KLASFLEXIBELE

ORGANISATIE
KLASORGANISATIE

Bijzonder
Uitbreiding van zorg

VEILIG KLASKLIMAAT

KLASINRICHTING

%Basisaanpak

!!(=!in!func)e!van!doelaanpak,!werk!
!!!en!materiaal!aanpassen)!

• veilig%pedagogisch%klimaat%
G authen)eke!leerkracht!
G oog!voor!context!!van!leerling!

• een helpende hand:
remediëren (= verander kind,

(lesgever'is'centrale'ﬁguur)%

!!!!!(thuis!!en!posi)e!in!klasgroep)
G elke!leerling!is!anders!

KLASMANAGEMENT

RELATIE LKR - KIND

meer taakgericht denken)"

Schoolorganisa7e!
afstemmen%op%zorgbreed%

G s)muleren!(=ondersteun!leerling,!! werken
!!!!!!verander!aHtude!&!aanpak!van!lkr)!

Van%analyse%naar%
handelen
Klasinterne%en/of%–
externe%remediëring%
Eigen!remediëringstraject!

Compenseren

!

!(=!!ondersteunen!van!kind,!denk!
op!lange!termijn)

• goede%instruc7e !

goede%diagnose%
voldoende%informa7e%
klasleerkracht%wordt%
gesteund%door%het%
team!

Schooloverstijgend
Overstap nr school op
maat

buitenschoolse%hulp%

De rol van het zorgteam:
ondersteuning van het zorgteam.
G leerling!kan!inhoud!
G en!logische!samenhang!
G bevaIen
G oogcontact!
G onmiddellijke!
G feedback!in!dialoog!interac)ef!!
oplossingen!bedenken!
!!!!!of!aanbrengen!(=!vooral!leerling

Algemeen:
Brede basiszorg

Zorgcontinuüm

Als de leerkracht
Algemeen:
Verhoogde zorg

!

• basis!!(BS)!=!!aanwezige!kennis!
• doel!situeren!in!relevante!
!!!context!
• interac)ef!en!coöpera)ef!
Geven%van%extra%zorg%in
• bevorderen!van!zelfstandigheid!
de%klas%2%een%klasaanpak%
• aandacht!voor!reﬂec)e!
• aandacht!voor!welbevinden!& • kinderen volgen
!!!betrokkenheid !
gerichte differentiatie"

%Basisaanpak

!!(=!in!func)e!van!doelaanpak,!werk!
!!!en!materiaal!aanpassen)!

• veilig%pedagogisch%klimaat%
G authen)eke!leerkracht!
G oog!voor!context!!van!leerling!

• een helpende hand:
remediëren (= verander kind,

!!!!!laten!handelen)!

• verwerking%
G !korte,!duidelijke!opdrachten!
G !succeservaringen!nastreven!
G !laat!denkstappen!verwoorden!
• zelfstandig%uitvoeren%
Bijzonder
G opdracht!is!herkenbaar!én!
Uitbreiding van zorg
!!!!!aansluitend!op!instruc)e!
Schooloverstijgend
!
• spontane%signalering
Overstap nr school op
G noteren!!in!!klasboek!
maat
!!!(evalua)e)!bespreken!)jdens

Krach7ge%leeromgeving%

!!!!!(thuis!!en!posi)e!in!klasgroep)

Van%analyse%naar%
handelen
Klasinterne%en/of%–
externe%remediëring%

meer taakgericht denken)"

Schoolorganisa7e!

G elke!leerling!is!anders!
afstemmen%op%zorgbreed% Eigen!remediëringstraject!
G s)muleren!(=ondersteun!leerling,!! werken
Compenseren

!!!!!!verander!aHtude!&!aanpak!van!lkr)!

!

!(=!!ondersteunen!van!kind,!denk!
op!lange!termijn)

• goede%instruc7e !

G leerling!kan!inhoud!
G en!logische!samenhang!
G bevaIen
G oogcontact!
G onmiddellijke!
G feedback!in!dialoog!interac)ef!!
oplossingen!bedenken!
!!!!!of!aanbrengen!(=!vooral!leerling

goede%diagnose%
!!!zorgoverleg!
voldoende%informa7e%
Klaslkr,
klasleerkracht%wordt%
gesteund%door%het%
buitenschoolse%hulp%
ll, ô, zoco
team!

!!!!!laten!handelen)!

ondersteuning van het zorgteam.
Klaslkr,
ll, ô, zoco

Klaslkr, ll, ô, amb. lkr,
zorglkr, zoco

Klaslkr, ll, ô, amb. lkr, Klaslkr, ll, ô, amb. lkr,
para.med, zorglkr,
para.med, zorglkr,
zoco,
zoco,
CLB, externen
CLB, externen

!

Klaslkr, ll, ô, amb. lkr,
zorglkr, zoco

kan hij/zij terugvallen op
• verwerking%
G !korte,!duidelijke!opdrachten!
G !succeservaringen!nastreven!
G !laat!denkstappen!verwoorden!
• zelfstandig%uitvoeren%
G opdracht!is!herkenbaar!én!
!!!!!aansluitend!op!instruc)e!
• spontane%signalering!
G noteren!!in!!klasboek!
!!!(evalua)e)!bespreken!)jdens
!!!zorgoverleg!

het specifieke probleem bespreken met alle betrokkenen,

Speciale:
Uitbreiding van zorg

het zorgprobleem niet alleen aankan,
(lesgever'is'centrale'ﬁguur)%

Klaslkr, ll, ô, amb. lkr, Klaslkr, ll, ô, amb. lkr,
para.med, zorglkr,
para.med, zorglkr,
zoco,
zoco,
CLB, externen
CLB, externen

coördineert; ouders en leerkracht zijn betrokken,
coördineert; ouders en leerkracht zijn betrokken,
volgt het digitaal leerlingvolgsysteem op,
volgt het digitaal leerlingvolgsysteem op,
brugfiguur
is brugfiguur tussen school, het CLB of andereisexterne
diensten, tussen school, het CLB of andere externe diensten,

De zorgcoördinator:
Fase 1: verhoogde zorg

zorgvisie

zorgvisie

Zorg
Fase 2: uitbreiding
van
zorg

zorgvisie

Fase 3: overstap
naar school op
maat

Fase 1: verhoogde zorg

zorgvisie

De zorgcoördinator:

zorgvisie

Fase 0: brede basiszorg

CLB, externen

Zorg
Fase 2: uitbreiding
van
zorg

samen zoeken naar oorzaak en/of oplossingen,
indien nodig een persoonlijk zorgplan schrijven.

CLB, externen

Fase 0: brede basiszorg

zorgvisie

Fase 3: overstap
naar school op
maat

Maar de leerkracht is en blijft
spilfiguur van uw kind!

Zorgstructuur

het specifieke probleem bespreken met alle betrokkenen,
samen zoeken naar oorzaak en/of oplossingen,
indien nodig een persoonlijk zorgplan schrijven.

is het aanspreekpunt.

is het aanspreekpunt.

zorgvisie

Zorgstructuur

Zorgstructuur - stappenplan

Fase 0: brede basiszorg

zorgvisie

Fase 1: verhoogde zorg

zorgvisie

Zorg
Fase 2: uitbreiding
van
zorg

Stappen

zorgvisie

Omschrijving

Fase 0: brede basiszorg

Iedereen is welkom.

Fase 3: overstap
naar school op
maat

Fase 1: verhoogde zorg

schema
zorgvisie

Zorg
Fase 2: uitbreiding
van
zorg

Fase 3: overstap
naar school op
maat

schema

Stap 1

zorgvisie
Stap 2

Leerkracht

Stap 4

Stap 5

Fase in zorgcontinuüm

Hij/zij zorgt voor een
krachtige leeromgeving
met een goede
basisdidactiek en de
persoonlijke eigenheid.

De zorgcoördinator is
aanspreekbaar voor een
spontaan overleg met
leerkracht en/of ouders.

FASE 0
Brede basiszorg

Als de leerkracht ondervindt dat de
ontwikkeling van een leerling niet vlot
gaat hij/zij in overleg met de
zorgcoördinator.

Er wordt besproken welke
stappen er gezet moeten
worden om het
ontwikkelingsproces een
stimulans te geven.

De zorgcoördinator
coördineert de acties dmv
gesprekken met leerkrachten,
ouders, e.a. Hij ondersteunt,
organiseert overleg, geeft
extra impulsen dmv een
persoonlijk zorgplan.

FASE 1
Verhoogde zorg

Als de leerkracht ondervindt, ondanks
de genomen acties, dat de
ontwikkeling van een leerling niet vlot
gaat hij/zij in overleg met de
zorgcoördinator en/of zorgteam.

Er wordt besproken welke
stappen er gezet moeten
worden om het
ontwikkelingsproces een
extra stimulans te geven.

In samenspraak met CLB,
zorgteam en ouders worden
bijkomende onderzoeken
georganiseerd. De
zorgcoördinator bouwt dit
netwerk uit.

Soms is de ondersteuning van onze
school niet genoeg. Het kind gaat
dan over naar een school die beter
kan inspelen op die specifieke
behoeften.

Leerkracht ondersteunt
ouders en kind bij
overstap naar school op
maat.

De zorgcoördinator helpt de
ouders dan in hun keuze van
school en begeleidt ouders
en het kind bij de overstap.

De leerkracht is de expert in eigen
klas.

1

Stap 3

Zorgteam

Geeft onderwijs op maat,
biedt zorg voor elk kind
& werkt individuele
leertrajecten uit.

FASE 2
Uitbreiding van zorg

1

FASE 3
Overstap naar
een school op maat

