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‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken 
en duiden van informatie aan de 
personeelsleden en leden van de 
schoolraden bijdragen tot een grotere 
betrokkenheid en participatie bij het 
bestuur van scholengroep Rivierenland.
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De nieuwe financiering van onze (leerplicht)scholen is een feit! 

Op financieel vlak werken onze scholen en de scholengroep op 

kalenderjaar en niet op schooljaar. Het begrotingsjaar 2009 is 

dus het eerste jaar waarin wij werken op basis van de nieuwe 

financiering.  De twee vorige jaren 2007 en 2008 waren op dit vlak 

overgangsjaren.

Toch eerst even het geheugen opfrissen: de scholen van alle netten 

in Vlaanderen krijgen vanaf nu eenzelfde financieringssysteem. De 

Vlaamse Gemeenschap kent aan elke leerling eenzelfde bedrag toe. 

Op basis van leerlingenkenmerken ontvangt de school per leerling 

een bijkomend budget. Er zijn vier leerlingenkenmerken die hiervoor 

in aanmerking komen: diploma van de moeder, de thuistaal, de 

woonbuurt en het al dan niet krijgen van een studietoelage.  De 

inrichtende machten (GO! en scholengroep) moeten kunnen 

aantonen dat de leerlingenkenmerken rechtstreeks worden 

doorgestort  naar de scholen. De leerlingen in het buitengewoon 

onderwijs ontvangen geen budget leerlingenkenmerken.

Omdat officiële scholen meer kosten moeten maken voor de 

organisatie van de verschillende levensbeschouwelijke vakken, 

krijgen deze scholen een extra budget van 4,5 %. En omdat het 

GO! de grondwettelijke plicht heeft om de vrije schoolkeuze te 

waarborgen, ontvangt het GO! een tweede bijkomend budget 

van 3%. 

De Vlaamse Gemeenschap heeft er lang over gedaan om dit 

nieuwe financieringsmechanisme uit te werken. De officiële 

scholen, maar zeker ook ons net, hebben lang gevreesd dat wij 

zouden moeten inleveren, ten voordele van de vrije gesubsidieerde 

scholen. Het is de grote verdienste van minister Vandenbroucke 

om via de introductie van de ‘leerlingenkenmerken’  en het 

gratis basisonderwijs (voor de realisatie van de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen) in het financieringssysteem  deze klip te 

omzeilen. 

Minister Vandenbroucke heeft enkele maanden geleden naar alle 

scholen een brief gestuurd met de theoretische dotatie die de 

school zou ontvangen. Dit is een theoretisch bedrag omdat het 

nu eenmaal de bevoegdheid is van de schoolbesturen (in ons 

geval zowel het GO! als de scholengroep) om een herverdeling 

door te voeren bij de toewijzing van de budgetten. De minister 

heeft zoals gezegd deze bevoegdheid wel beperkt  en verplicht 

de schoolbesturen  de leerlingenkenmerken rechtstreeks toe 

te kennen aan de scholen. Om een vergelijking te maken, 

baseren wij ons dus best op het jaar 2006.  De volledige dotatie 

die wij als scholengroep ter beschikking hebben, bedraagt nu 

5.394.735,62 euro. Vergeleken met 2006 is dit een stijging met 

maar liefst 1.227.811 euro. Onze leerlingenstijging in deze jaren 

mag best gezien worden. Maar u begrijpt dat dit niet dé verklaring 

is voor deze groei.  De nieuw uitgewerkte financiering voor het 

leerplichtonderwijs is dit wel! 

Luc Van Gasse

Algemeen Directeur

nieuwe financiering



een nieuwe directeur
In het oude Rijksonderwijs (tot 1998) had de directeur weinig bevoegdheden. Vandaag is dit wel even anders. Het 
bijzonder decreet van het gemeenschapsonderwijs stelt het heel duidelijk: “Elke school wordt bestuurd door een directeur, 
bijgestaan door een adviserende schoolraad.”
Het stereotiepe beeld van de directeur die vooral met schooladministratie bezig is, hoort gelukkig tot het verleden. In het 
nieuwe personeelsbeleid speelt de directeur als begeleider en evaluator een cruciale rol.  Ter illustratie: “de directeur 
fungeert als eerste evaluator. Het decreet rechtspositie bepaalt de rol van deze eerste evaluator in de eerste plaats als 
coach’. De grotere bevoegdheden brengen natuurlijk ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee.  Het maakt er de 
job niet gemakkelijker op, maar wel boeiender.
Binnen scholengroep Rivierenland is een functie- en competentieprofiel opgesteld voor directies. Het volledige functie- en 
competentieprofiel kan u raadplegen op de website van de scholengroep (www.rvl.be).  Voor wie de oude directeur van het 
Rijksonderwijs nog gekend heeft, zal het heel duidelijk zijn: het gaat hier om een ‘nieuwe directeur’.

Regelmatig vindt u in de leraarskamer – en nu misschien al op smartschool – oproepen voor een selectieprocedure van 
directeur. Hebt u zich al eens de vraag gesteld of u directeur wil worden?
De rol van de schooldirecteur is de voorbije jaren grondig gewijzigd. Minister Frank Vandenbroucke zegt hierover in zijn 
beleidsnota ‘Vandaag kampioen in wiskunde, morgen in gelijke kansen: Indien scholen beter zijn dan andere, dan is dat 
vaak te wijten aan de directeurs. Het leiden van een goede school veronderstelt immers heel wat competenties. Hoewel 
de financiële en juridische eindverantwoordelijkheid bij de schoolbesturen berust, staan de schoolleiders in voor de 
loopbaanontwikkeling van hun personeel, moeten ze vaak zorgen voor een goede besteding van de financiële middelen en 
voor de uitrusting en het onderhoud van de schoolgebouwen. Ze moeten samenwerken met het schoolbestuur, zorgen voor 
goede relaties met de ouders van de leerlingen en een netwerk rond de school uitbouwen. Steeds meer wordt van hen 
verwacht dat ze deskundigheid en bezielend leiderschap combineren.

nieuwe wervingsprocedure, nieuwe paden
De aanstelling van een directeur gebeurt door de Raad van Bestuur, na een selectieprocedure. Deze procedure werd op 
niveau van scholengroep Rivierenland grondig vernieuwd.

De nieuwe procedure houdt rekening met de nieuwe rol die van de schoolleider verwacht wordt. De procedure voorziet 4 
onderdelen:

1. Het indienen van een administratief dossier 
2. Het schrijven van een visietekst
3. Een externe screening van de competenties en de bespreking van het screeningsrapport met de kandidaat
4. Een interview over een schoolgebonden item en de geschreven visietekst

Scholengroep Rivierenland heeft de voorbije maanden veel aandacht besteed aan het uitwerken van een nieuwe 
procedure. Er is daarbij ook gekozen voor het bewandelen van nieuwe paden. De externe screening van de kandidaten 
door een HRM-bureau is daar slechts 1 element van. De doelstellingen van de selectieprocedure worden als volgt bepaald: 

1. De (meest) geschikte kandidaat selecteren op basis van een doorzichtige en objectiveerbare procedure
2. De selectieprocedure is de eerste fase van de begeleiding van de startende directeur

Op de website van scholengroep Rivierenland vindt 
u de volledige procedure. www.scholengroep-rivierenland.be

school
directeur

directeur
schoolzoekt 
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een uitdaging voor u ?
‘Men wordt niet als leerkracht geboren’, hoor je vaak zeggen. Hiertegen valt weinig in te 
brengen. Maar diezelfde waarheid geldt voor de directeur. Ook voor de schoolleiders geldt 
dat evenzeer. Het is overigens niet zo dat een goede leerkracht ook een goede directeur is 
of kan worden.  De opdracht(en) en de competentie(s) verschillen daarvoor veel te sterk. Dat 
is op zich ook geen probleem. We kennen echter geen goede directeurs die als leerkracht 
niet goed functioneerden. Ook dat hoeft in feite niet te verbazen. De directeur is in de eerste 
plaats een pedagogische leider.

De aanstelling, toelating tot de proeftijd, de vaste benoeming en de evaluatie van directeurs 
gebeurt door de Raad van Bestuur. Het decreet rechtspositie bepaalt in art. 46, 3° dat 
“de kandidaten moeten beschikken over de bekwaamheden vereist voor het ambt. Deze 
bekwaamheden en het profiel op basis waarvan zij zijn vastgelegd, worden door de raad 
voor het gemeenschapsonderwijs vastgelegd. Zij worden getest in een proef die wordt 
georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de raad voor het gemeenschapsonderwijs.” 

opleidingsplaatsen
De proef wordt al enkele jaren georganiseerd in de vorm van een ‘preservice’ opleiding. 
De scholengroepen krijgen elk jaar een aantal opleidingsplaatsen toegewezen. Voor 
scholengroep Rivierenland gaat het telkens om 4 tot 5 opleidingsplaatsen. De procedure voor 
toewijzing van de opleidingsplaatsen wordt momenteel opgestart.  Wij voorzien ook hier een 
externe screening van de kandidaten. De resultaten van deze screening gaan overigens niet 
verloren. Dergelijke rapporten hebben een houdbaarheidsdatum van 4 tot 5 jaar. Het rapport 
kan dan ook gebruikt worden  bij een effectieve selectieprocedure. 

werfreserve 
Binnen onze scholengroep werken wij met een vorm van ‘gedeeld schoolleiderschap’. 
Dat betekent dat een aantal bevoegdheden van schoolleiding gedeeld worden met  de 
scholengroep en de scholengemeenschap. Dit is voor de scholen een stabiliserende factor. 
Het is dus niet zo dat een nieuwe directeur alles op zijn kop zet. Dat zorgt voor een stabiliteit 
binnen de school en het schoolbeleid. Voor scholen blijft het vanzelfsprekend belangrijk dat 
er continuïteit is in het ambt van directeur. Een selectieprocedure voor aanstelling van een 
directeur neemt al snel 8 maanden in beslag. Soms is het belangrijk om korter op de bal te 
kunnen spelen. De beslissing van de raad van bestuur om de komende twee schooljaren 
een werfreserve voor directies basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) aan te leggen, 
poogt dit op te vangen. Het lijkt logisch dat collega’s die een opleidingsplaats basisonderwijs 
ambiëren, meteen ook kandideren voor de werfreserves basisonderwijs. 
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extra middelen voor zorg
Sinds 2004 zijn de werkingsmiddelen van het basisonder-
wijs gestegen met 171 miljoen euro of met 60%.
Bij de verdeling ervan wordt nu een nieuw criterium 
gehanteerd:de leerlingenkenmerken.
Vandaag bepaalt het sociale profiel van de leerlingen voor 
een deel mee hoeveel werkingsmiddelen een school krijgt. 
Daarvoor kijkt men naar de taal die de leerling thuis spreekt, 
naar de buurt waarin hij woont, naar het al of niet recht heb-
ben op een studietoelage en naar het opleidingsniveau van 
de moeder. Dat zijn de leerlingenkenmerken.

Sinds dit schooljaar zijn er ook extra middelen voor zorg-
coördinatie in het basisonderwijs. Alle voorheen bestaande 
zorgenveloppes zijn samengevoegd tot één enveloppe die 
toegekend wordt aan de scholengemeenschap, die ze dan 
moet herverdelen over de scholen.
Nu, voor iets hoort iets! Door het toekennen van extra mid-
delen wordt van de scholen een inspanningsverplichting 
verwacht om deze bijkomende middelen efficiënt aan te 
wenden.

meer zorguren in onze basisscholen
In scholengroep Rivierenland heeft de toename van het 
aantal punten in de zorgenveloppe geresulteerd in de aan-
stelling van een kleuteronderwijzeres in een voltijds ambt 
van zorgcoördinator kleuterparticipatie, daar waar dit vorig 
schooljaar nog een halftijdse betrekking was. Bovendien 
hebben we in de meeste basisscholen de opdracht van de 
zorgcoördinator kunnen aanvullen tot een halve opdracht of 
meer.
Dankzij de toekenning van die extra middelen zijn we erin 
geslaagd om het totaal aantal uren zorgcoördinator en 
kleuterparticipatie uit te breiden van 157 uren naar 259 uren 
en dit op schoolniveau. Dit zijn weloverwogen keuzes die de 
scholengemeenschap basisonderwijs in september 2008 
heeft gemaakt in het streven naar het verbeteren van het 
zorgbeleid in onze scholen. 
Met alleen maar meer middelen komen we er niet. Van de 
scholen wordt verwacht dat ze met de verhoogde man-
kracht” een kwaliteitsvol zorgbeleid uitbouwen waarvoor 
actieplannen worden opgesteld die naast de aanpak ook 
de geleverde inspanningen en de resultaten ervan beschrij-
ven. Dit is ook wat de minister van onderwijs beoogt met 
het “Kwaliteitsdecreet”, waarover de onderhandelingen 
zijn afgerond. Dit decreet vertrekt van de beleidskracht van 
scholen om zelf in te staan voor degelijk onderwijs en voor 
de interne kwaliteitszorg. Het beschrijft hoe nascholingen 
of de pedagogische begeleidingsdiensten de instellingen 
hierbij kunnen ondersteunen en het tekent de contouren uit 
van een meer gerichte externe kwaliteitszorg.

de huidige invulling van het 
zorgbeleid baart ons zorgen...
In scholengroep Rivierenland heerst een algemene 
bezorgdheid rond de manier waarop directies omgaan met 
zorg en zorgstructuur in hun school en hoe leerkrachten 
invulling geven aan deze zorg op de klasvloer.

Het feit dat het CLB overbevraagd wordt, omdat het 
ingeschakeld wordt voor leerlingen die eigenlijk
geen zorg van het CLB nodig hebben, heeft deze 
bezorgdheid nog versterkt.
De reflectie omtrent de kwaliteit van het zorgbeleid in onze 
scholen resulteerde in volgende vragen:

•	 Hoe	kunnen	we	voorkomen	dat	het	CLB	overstelpt	
wordt met aanmeldingen?

•	 Welke	afspraken	rond	eenvormigheid	van	documenten	
kunnen er gemaakt worden?

•	 Hoe	kan	de	school	het	onderwijskundig	functioneren	
verbeteren door zorgbreedte te realiseren?

•	 Wat	zijn	de	uitgangspunten	van	handelingsgericht	
werken ?

•	 Hoe	kunnen	we	ervoor	zorgen	dat	de	draagkracht	van	
de school niet overschreden wordt als we kinderen 
met specifieke onderwijsbehoeften willen opvangen in 
het gewoon onderwijs?

•	 Hoe	kan	de	deskundigheid	van	het	schoolteam	in	het	
buitengewoon onderwijs nog meer gedeeld worden 
met de collega’s in het gewoon basisonderwijs?

•	 Hoe	kan	het	CLB	de	scholen	maximaal	ondersteunen	
bij het streven naar inclusief onderwijs?

• Met andere woorden:
 Hoe kan de school, in functie van het leerzorgkader, 

zorg op maat bieden voor elke leerling?

gelijkgerichte visie op zorgbeleid
Vanuit deze algemene bezorgdheid heeft Scholengroep 
Rivierenland voor 2009-2011 in het kader van
het pedagogisch beleid volgende strategische doelstelling 
geformuleerd:

Basisscholen werken een gemeenschappelijke visie 
uit op zorgbeleid en zetten dit via actieplannen om 
in de dagelijkse praktijk
Om de schoolteams ertoe aan te zetten een gelijkgerichte 
visie op het zorgbeleid uit te werken, was er
in de eerste plaats nood aan een praktijkgerichte vorming 
omtrent leerzorg en het leerzorgkader.

samenwerken aan een kwaliteitsvol 
zorgbeleid in het basisonderwijs!
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Het leerzorgkader als uitgangspunt voor leerzorg 
Hoe kunnen we elk kind, elke jongere in Vlaanderen op de meest aangewezen plaats 
de best mogelijke zorg en het best mogelijke onderwijs aanbieden? 

Dat is de vraag die minister Vandenbroucke zich heeft gesteld en die geleid heeft tot 
een voorontwerp van een decreet m.b.t. “leerzorg”, hetgeen door de Vlaamse Regering 
principieel werd goedgekeurd op 19 november 2008.
Om die doelstelling te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat een kader geschetst 
wordt van de mogelijke leer- en zorgbehoeften bij kinderen en jongeren én van de 
bestaande maatregelen rond zorg: het “leerzorgkader”! In het leerzorgkader vinden alle 
leerlingen een plaats: 

•		Leerlingen	met	en	leerlingen	zonder	speciale	leerbehoeften.	
•		Leerlingen	met	tijdelijke	en	leerlingen	met	permanente	nood	aan	extra	zorg.	
•		Leerlingen	in	het	gewoon	en	leerlingen	in	het	buitengewoon	onderwijs.

Omdat de nakende invoering van het “decreet leerzorg” voor heel wat weerstand 
en onrust op het onderwijsveld zorgde, vroeg de minister aan de centra voor 
leerlingenbegeleiding om te onderzoeken waar leerlingen volgens de nieuwe regels 
terecht zouden komen. Bij dit onderzoek werden door heel wat CLB-medewerkers ruim 
8500 leerlingen “ingeschaald”. 

En wat blijkt nu? 
In tegenstelling tot wat door sommigen werd gevreesd, zal de invoering van het 
decreet leerzorg geen noemenswaardige verschuiving met zich mee brengen 
van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs. Bovendien heeft men in het 
gewoon onderwijs een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
gedetecteerd, die vroeger niet zichtbaar was. 10 tot 15% van de leerlingen blijkt 
specifieke onderwijsbehoeften te hebben, terwijl vandaag slechts 5% les krijgt in het 
buitengewoon onderwijs of met ondersteuning van het buitengewoon onderwijs via 
geïntegreerd onderwijs (GON). 

Het leerzorgkader maakt dus een nieuwe groep leerlingen zichtbaar die tot op vandaag 
tussen de mazen van het net vielen. Het brengt de problemen dus goed in kaart.

de studiedag van de scholengemeenschap is het 
startpunt van een verbetertraject rond zorg
Tijdens de studiedag van 18 maart 2009 wilden we het onderwijzend personeel uit onze 
basisscholen informatie verstrekken over de betekenis en de inhoud van de begrippen “ 
leerzorg” en “het leerzorgkader”. Dit gebeurde in plenum voor de ruim 270 deelnemers.

Daarna volgde een praktijkgerichte vorming in werkgroepen, gevormd door de 
verschillende schoolteams. Tijdens deze sessie vertrok men vanuit de individuele 
leerling om te kijken wat zijn of haar plaats is in de leerzorgmatrix en hoe de 
zorgstructuur in de school is opgebouwd om zorg op maat te kunnen bieden aan die 
leerling.

Zowel het plenair gedeelte als 
de workshops werden geleid en 
ondersteund door pedagogisch 
adviseurs van de pedagogische 
begeleidingsdienst. Op het einde 
van de voormiddag zorgde mevrouw 
Vera Van Epperzeel, voorzitter van de 
scholengemeenschap basisonderwijs, 
voor een terugkoppeling naar 
de basisprincipes van het traject 
“SamenWerken aan een Kwaliteitsvol 
Zorgbeleid” die fundamenteel zijn voor 
de uitwerking van een gelijkgerichte 
visie.
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Met de uitwerking van een gelijkgerichte visie willen we 
volgende doelstellingen bereiken:

•	 Inzicht	verwerven	in	het	nut	van	een	duidelijke	
zorgstructuur in functie van kwaliteitsvol onderwijs. 

•	 De	verschillende	actoren	binnen	de	zorgstructuur	
kennen en de taken/verantwoordelijkheden van de 
actoren kunnen duiden. 

•	 Een	schooleigen	zorgstructuur	kunnen	maken	en/of	de	
huidige zorgstructuur indien nodig kunnen bijsturen. 

•	 De	werking,	de	rol	en	het	aanbod	van	het	CLB	
kennen. 

•	 Kennismaken	met	de	methodiek	van	handelingsgericht	
werken (HGW). 

minister Frank Vandenbroucke hield 
slottoespraak. 

Ondertussen mochten 
wij ons verheugen op de 
aanwezig-heid van de heer 
Frank Vandenbroucke, 
Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming. We 
hadden enkele maanden 
geleden de minister 
uitgenodigd om een 
toespraak te houden en hij 
was daar graag op ingegaan. 

Aansluitend werd aan alle aanwezigen een receptie met 
belegde broodjes aangeboden. 

de kinderverzorgsters zorgden voor een 
primeur! 
Naast het feit dat minister Frank Vandenbroucke met zijn 
slottoespraak deze studiedag een extra dimensie gaf, 
zorgde de scholengemeenschap voor een primeur! 
Het onderwijzend personeel hoefde ditmaal geen opvang 
te regelen voor hun kind(eren). Zoon- en/of dochterlief 
mocht met mama of papa meekomen naar BS De Tovertuin, 
waar de kinderverzorgsters uit onze kleuterscholen voor 
opvang en animatie zorgden. Zij deden dit met zoveel 
enthousiasme dat we volgende keer heel wat meer 
inschrijvingen mogen verwachten. 

terugblik op de 4de gemeenschappelijke 
studiedag van de scholengemeenschap 
basisonderwijs 

Net als bij de eerste gemeenschappelijke studiedag wilden 
we alle personeelsleden samen ontvangen, liefst in een 
schoolse omgeving. Een geschikte locatie vinden was dus 
niet evident.
Gelukkig vonden we in Basisschool De Tovertuin te 
Willebroek de geschikte infrastructuur om zowel een groep 
van ruim 270 mensen plenair te kunnen ontvangen als om 
ze te kunnen opdelen in groepen voor de workshops.

Met deze gezamenlijke sessies willen we een gelegenheid 
scheppen om op formele en informele basis in contact te 
komen met collega’s uit dezelfde scholengroep. Voor een 
aantal mensen is dit de eerste stap naar het doorbreken 
van de klas- en schoolmuren om “over het muurtje” te gaan 
kijken in één van de andere 11 basisscholen.

We zijn er ook nu weer in geslaagd om het 
samenhorigheidsgevoel binnen de scholengemeenschap te 
versterken. 
Het bevorderen van de teamgeest paste trouwens perfect 
binnen het kader van deze studiedag met als thema: 
“SamenWerken aan een Kwaliteitsvol Zorgbeleid!” 

een verbetertraject rond zorgbeleid 
opstellen
Het spreekt vanzelf dat één studiedag niet volstaat om 
de vooropgestelde doelen te bereiken. Er dient een heel 
traject te worden opgesteld, waarbij een aantal actieplannen 
worden ontwikkeld die op korte en/of lange(re) termijn 
moeten gerealiseerd worden. 

Op verzoek van de scholengemeenschap zullen de 
basisscholen voor de uitwerking van dit traject begeleid 
en ondersteund worden door de pedagogische 
begeleidingsdienst van het GO! 

Voor het schooljaar 2009-2010 zullen onze scholen 
het “Handelingsgericht werken “ (HGW) als prioritaire 
doelstelling in hun zorgbeleidsplan opnemen. Het werken 
met een digitaal schoolplatform biedt hierbij de mogelijkheid 
om de verschillende stappen in het proces systematisch 
en overzichtelijk in kaart te brengen en om tegelijkertijd 
transparant te werken zodat alle betrokkenen een heldere 
kijk hebben op het verloop van het proces en de aanpak van 
het probleem. 
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school en clb: samen zorg dragen voor de leerlingen
Eigenlijk is het traject “SamenWerken aan een kwaliteitsvol Zorgbeleid” al eerder gestart, 
namelijk op 5 februari 2009. Op die datum hebben de pedagogische begeleiders van 
het basisonderwijs én van het CLB hun krachten gebundeld om voor de directies van de 
scholengemeenschap een praktijkgerichte vorming te geven onder het motto “School en 
CLB: samen zorg dragen voor de leerlingen.” Het was de bedoeling om de directies een 
spiegel voor te houden van de kwaliteit van het zorgbeleid in hun school. De zelfevaluatie 
bevestigde de reeds eerder uitgesproken bezorgdheid. Tijdens de vormingsessie van 5 
februari jongstleden kwamen de directies basisonderwijs tot volgende besluiten:

•	 Een	kwaliteitsvol	zorgbeleid	start	bij	een	goede	preventieve	basiszorg	in	de	eigen	
school. 

•	 Pas	dan	kan	men	de	volgende	fasen	in	het	zorgcontinuüm	trachten	uit	te	bouwen	om	
te resulteren in een geïntegreerd zorgbeleid voor de leerlingen. 

•	 "differentiatie" is het speerpunt. 
•	 Er	dienen	nog	heel	wat	inspanningen	geleverd	te	worden	om	een	goede	preventieve	

basiszorg te bereiken. 
•	 Van	groot	belang	hierbij	is	de	wijze	waarop	de	aanmeldingsfiche	wordt	ingevuld.	

De zorgvuldigheid en de deskundigheid waarmee dit gebeurt, zijn bepalend voor de 
kwaliteit van het multidisciplinair overleg (MDO) dat hieraan wordt gekoppeld.

•	 Het	gebruik	van	een	digitaal	schoolplatform	bij	de	ontwikkeling	en	het	gebruik	van	een	
eenvormige aanmeldingsfiche is aangewezen. 

differentiatie is het speerpunt 
In gans het proces van het verzorgen van een goede preventieve basiszorg speelt de 
leerkracht een cruciale rol. 

Het is immers de klasleerkracht die de competenties, de talenten en de beperkingen van 
de leerlingen in zijn of haar klas het beste kent en hierop gericht kan inspelen door te 
differentiëren. 

Nog dit schooljaar zullen de schoolteams met ondersteuning van de CLB-medewerkers een 
oplijsting maken van het aantal beschikbare differentiatiemiddelen in de klas en in de school.

Het is nu de taak en de verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator en de directeur, om de
leerkrachten optimaal te begeleiden en systematisch op te volgen zodat ( binnenklas)
differentiatie zo snel mogelijk geïntegreerd wordt in het onderwijsproces. Dit mag niet 
resulteren in loze woorden en beloften. We moeten er samen voor gaan, zo niet zal de 
inspectie ons bij de eerstvolgende schooldoorlichting met de neus op de feiten drukken.

GOEDE PREVENTIEVE BASISZORG

GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR LEERLINGEN

CLB EN SCHOOL SAMEN VERANTWOORDELIJK

ZORGCONTINUÜM

REGIE:

SCHOOL FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

SCHOOL +

CLB +

CLB

VERHOOGDE ZORG

UITBREIDING VAN ZORG

OVERSTAP NAAR
SCHOOL OP

MAAT

SamenWerken aan een Kwaliteitsvol Zorgbeleid 
vraagt een onvoorwaardelijke inspanningsverplichting 

van het ganse schoolteam!



he, in De Linde komt er muziek uit die flessen!
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“Juf Magda, vlug, kom kijken: 
wij maken muziek met flessen.”

“En ik, ik moet mijn koffer pakken 
en alle pakjes moeten er in kunnen”

“Kijk wat ik kan, ik reageer zo vlug 
dat het pijltje stopt bij de groene bol”

Er heerst een activiteit van jewelste! 
Op school staan 12 opstellingen van Technopolis Mechelen.
Via workshops wordt er gebouwd, kruipen ze in de huid van een detective 
om een mysterieuze inbraak op te lossen door vingerafdrukken te analyseren, 
maken ze een elektrisch circuit in de vorm van een deurmatalarm, …
Een week vol technologie dus, vanaf de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar! 

Technologie op school, het is niet evident. Dankzij het “Einsteinproduct” en 
“mooi en cool met chemie” wordt er enthousiast gereageerd door leerlingen 
en leerkracht van het 6de leerjaar.
Dank zij de aankoop van materialen is  technologie opgenomen in het 
hoekenwerk doorheen de ganse basisschool. Langzaam aan verdween ook 
de angst bij de leerkrachten en werd het een uitdaging.

Zo groeide de idee om een week lang een schoolproject uit te werken 
“Leerlingen ontdekken wetenschap”.
De doelstelling die we hier rond formuleerden, was via welbevinden en 
betrokkenheid de interesse opwekken bij jonge kinderen en ervoor 
zorgen dat ze daarbij zelf ervaren en zelf ontdekken.
De taak van de leerkrachten bestond er vooral in om hun kinderen bij te staan 
in hun zoektocht en hun experimenten en om samen met hen vragen op te 
lossen en probleemoplossend te denken.
Dit past perfect binnen de eindtermen technologie:
mogelijke oplossingen plannen en definiëren
gekozen oplossingen construeren of reconstrueren
het geconstrueerde product hanteren
product en werkwijze evalueren

Toen na deze wetenschapsweek de evaluatieformulieren werden afgegeven 
en zowel leerlingen als leerkrachten unaniem positief bleken, was ook ik als 
directeur zeer gelukkig!


