
 

Leerlingenbegeleiding in het RHIZO College Zwevegem 
 

Uitgangspunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school telt 600 leerlingen. Ze zijn allen tussen 12 en 16 jaar oud. 

Onze instroom bevindt zich vooral in het eerste jaar. Ze moeten hun weg 

zoeken in het nieuwe systeem van het secundaire onderwijs. We willen 

de leerlingen dan ook ontvangen in een warme, familiale sfeer. De 

kleinschaligheid van onze school laat ons toe om de leerlingen te laten 

opgroeien in een veilige leef- en leeromgeving, waar iedereen gekend is. 

Werken aan een positief schoolklimaat loopt als een rode draad door 

onze acties heen.  

De zorg zit ingebed in onze dagelijkse praktijk binnen de volgende vier 

domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan en het psychisch 

en sociaal en preventieve gezondheidszorg. De klasteams spelen hierbij 

een cruciale rol. Ze kunnen hierbij rekenen op de steun van de leefcoach, 

graadco, CEL, begeleidende klassenraad. 

Leren en studeren 

Leraren zorgen voor stimulerend, uitdagend en innovatief onderwijs. Er is ook aandacht voor leren leren. 

Leraren geven studietips per vak. We organiseren een ouderavond rond leren leren voor ouders en 

leerlingen. We leren de leerlingen plannen via de planningsagenda. Verder laten we de leerlingen reflecteren 

over hun engagement voor zowel leef- als leerhouding.   

We zetten in op het breed evalueren en streven naar kwalitatieve feedup, feedback en feedforward. 

Onvoldoendes worden vaak geremedieerd met extra uitleg of oefeningen. De vordering van de leerresultaten 

zijn in het LVS terug te vinden.  

Voor een proefwerkperiode is er speciale aandacht voor het maken van herhalingsschema’s, die in het eerste 

jaar ingevuld worden aangeboden. Vanaf het tweede jaar moeten leerlingen zelf hun schema opvullen met 
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de aangeboden pakketjes. In de tweede graad gaan we nog een stapje verder en maken ze zelf de 

pakketjes en een eigen herhalingsschema.  

Ook hebben we aandacht voor het beheersingsniveau van Nederlands. Alle leerlingen  worden in het 

eerste jaar gescreend. Bepaalde leerlingen die taalachterstand hebben op begrijpend lezen of 

woordenschat, worden in de taalremediëring verwacht.  

We proberen om de basiszorg zo ruim mogelijk te houden. We bekeken ook onze handelingsplannen en 

haalden daar de sticordimaatregelen uit die eigenlijk voor alle leerlingen van belang zijn. Dit werd ons 

algemene handelingsplan. Ouders en leerlingen het terug in de agenda van de leerlingen.  

Onderwijsloopbaan:  

Om de continuïteit  van de zorg van het basis naar het secundair onderwijs te krijgen, verloopt de 

inschrijving in twee stappen. We spreken eerst over een administratieve inschrijving. Hierin worden de 

persoonsgegevens en de keuze van de leerling genoteerd. Deze administratieve inschrijving kan door 

elk personeelslid gebeuren. Daarna maken de ouders een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek 

wordt gevoerd door een beperkt team dat tijdens verschillende vergaderingen de geest van de 

intakegesprekken meekreeg. Het komt  erop neer om te vertrekken vanuit de sterktes van de leerling 

en te kijken waar wij kunnen bijsturen om de leerling zo goed mogelijk te laten functioneren op onze 

school. Zo merken ouders en leerlingen meteen dat zij ook bij de begeleiding betrokken worden. We 

vragen om bij de intake volgende documenten mee te brengen: BASO-fiche, hun laatste rapport en 

getuigschrift. De BASO-fiche vinden we een heel belangrijk document omdat we willen vertrekken vanuit 

de zorg die in het basisonderwijs gegeven werd.   

Bij ons kan je voor 1 A of 1 B kiezen. Binnen 1 A heb je naast de basisvorming, 2 u differentiatie (rem 

en/of verdieping Frans en wiskunde), één uur My lab en twee uur kompas. Tijdens My lab hebben we 

aandacht voor groepsvorming en leren leren.  In kompas leren leerlingen hun talenten ontdekken en 

benoemen en maken ook kennis met de verschillende mogelijkheden binnen de basisopties van het 

tweede jaar.  

We kozen ervoor om een brede vorming in het eerste jaar uit te bouwen. De uitgangspunten van onze 

eerste graad zijn:  

 

1. Dankzij het talentgericht werken en het inzetten op 21ste eeuwse 
vaardigheden leren de jongeren hun talenten, competenties en interesses 
kennen. We onderschrijven hiermee duidelijk de visie van de 
beleidsmakers. Onze eerste graad is een observerende en oriënterende 
graad.   

 

2. In link met ons pedagogisch project willen we de leerlingen een zo breed 
mogelijk aanbod geven. Elke jongere kan op onze school zijn plaatsje 
vinden. We geven een brede vorming aan de leerlingen van de A-stroom 
en B-stroom.    
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 3. De leerling staat centraal. We willen het beste voor elke leerling en we 
willen hen dan ook op hun niveau uitdagen. Leertrajecten worden waar 
mogelijk gepersonaliseerd.  

 

 

4. We geloven sterk in samenwerken, 1+1 =3. We moedigen leraren aan om 
vakoverschrijdend te werken, stimuleren leerlingen om met zoveel 
mogelijk mensen samen te werken. Ook zijn we voortdurend op zoek naar 
relevante partners van het basisonderwijs, op het werkveld, culturele 
sector...  

 

 5. Verder willen we blijven inzetten op innovatief onderwijs. Hierbij gaan 
kwalitatieve directe instructie, digitale didactiek, CLIL-didactiek, 
coöperatieve werkvormen, STEM-didactiek... hand in hand.  

 

 

 

Op het einde van het tweede jaar weten leerlingen welke talenten en interesses ze hebben en ook welk 

abstractieniveau ze aankunnen. Zo maken ze in de tweede graad hun keuze uit een doorstroomrichting, 

een richting met dubbele finaliteit en of een arbeidsmarkt gerichte opleiding.  

Het accent van onze studiekeuze ligt vooral in het tweede en vierde jaar. In het tweede jaar informeren 

leraren van de tweede graad ouders en leerlingen over de verschillende mogelijkheden in de tweede 

graad op onze school. Deze leerlingen krijgen in het derde trimester de mogelijkheid om de 

studiekeuzebeurs op onze school te bezoeken. In het vierde jaar informeert de graadcoördinator van de 

tweede graad de leerlingen van 4 ASO, ook gaan we op bezoek naar verschillende (RHIZO)scholen met 

een derde graad. Ook bedrijfsbezoeken, bezoek aan beroepenhuis, ziekenhuis, woonzorgcentrum, de 

roefeldag...informeren leerlingen bij een verdere studiekeuze. Ook ouders worden sterk betrokken bij 

de studiekeuze via infoavonden, oudercontact. Ook in het eerste jaar wordt er een 

studiekeuzebegeleiding in samenwerking met GOK op poten gezet.  
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Op elke begeleidende klassenraad wordt het leren, het welbevinden en de evolutie van de leerling 

besproken. De beslissing van de delibererende klassenraad is een logisch gevolg van die begeleidende 

klassenraden. Er is een visie uitgeschreven voor de begeleidende klassenraden. Ook voor de deliberaties zijn 

er duidelijke richtlijnen. Na de begeleidende klassenraad van oktober en december volgt er een 

oudercontact, waar zowel de vooruitgang van de leerling als het goed gevoel worden besproken. Na de 

klassenraad van maart kiezen we voor een leerlingencontact. We willen leerlingen op deze manier duidelijk 

maken dat ze zelf heel wat verantwoordelijkheid kunnen nemen bij hun eigen leerproces. De reflecties 

hierop ervaren we als heel waardevol. Na de deliberatie volgt ook een oudercontact.  

 

Omdat we op school maar twee graden hebben, zijn we een doorstroomschool. Dit betekent dat we de 

leerlingen voorbereiden om hun studies verder te zetten in een derde graad van een andere school. Het is 

dus heel belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. We krijgen feedback van onze oud-

leerlingen  door het organiseren van een receptie voor hen. Op deze avond vertellen ze over de overgang 

naar de andere school. Wat verliep goed en wat verliep moeilijk. Hun bevindingen worden echter ook 

getoetst aan de rapporten die ons vanuit de andere scholen doorgestuurd worden.  Aan de hand van de 

analyse van al deze insteken passen we ons beleid aan, als dat nodig blijkt te zijn. 

 

Preventieve gezondheidszorg 

Leerlingen schrijven zich in voor sport tussen de middag. 

Op de speelplaats kunnen de leerlingen hun herbruikbare drinkfles met water vullen. Het drinken van water 

tussen de lessen is toegelaten. In de automaat vinden de leerlingen enkel suikerarme dranken.  

In het schoolrestaurant kunnen de leerlingen kiezen uit 2 warme groenten en uit groenten van de saladbar.  

Verplaatsingen gebeuren meestal met de fiets. We hebben dan ook een uitgeschreven beleid bij 

fietsverplaatsingen.  

FA
SE

 0
 



 

 Verder zijn er tijdens de week van de veiligheid acties per jaar: het eerste jaar krijgt een les van de 

responsible young drivers over veilig verkeer, het tweede jaar een quiz over de verkeersregels rond de 

schoolomgeving. In het derde jaar krijgen alle leerlingen een reanimatiecursus van het Rode Kruis 

gesponsord door The Lions. Het vierde jaar krijgt een vorming rond alcoholverslaving. Er worden ook 

fluoacties georganiseerd. Leerlingen die in fluo naar school komen, worden hiervoor beloond. De politie  

houdt bij het begin van het schooljaar een onaangekondigde fietscontrole.  

Ook wordt er in de derdes speciale aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming. We kunnen 

hierbij een beroep doen op externe vroedvrouw. Het toneelstuk dat gaat over de relationele vorming 

wordt in de godsdienstlessen  ingeleid en besproken. 

Leerlingen nemen deel aan de verplichte onderzoeken door het CLB. Ouders kunnen ook intekenen om 

volgende vaccinaties op school te laten toedienen: HPV, vaccinatie tegen klem-kroep- kinkhoest. 

 

Psychisch en sociaal welbevinden  

De missie van onze school is om inspirerend onderwijs en een warme opvoedingsondersteuning te 

geven aan jonge mensen van 12 tot 16 jaar. Om hen verder aan te zetten tot democratisch 

burgerschap, hun talenten te ontplooien en sterk in het (samen)leven te staan. In ons pedagogisch 

project beloven we  een brede vorming in een familiale sfeer,  innovatief onderwijs en begeleiden in 

groeien naar zelfstandigheid. 

Om zo’n schoolklimaat waar te maken, werken we aan een pedagogisch beleid met de volgende 

uitgangspunten:  

1. Duidelijke, eenvoudige afspraken zorgen voor een veilig leef- en leerklimaat. De leerlingen kennen 
het engagement van de leerling. Leraren gaan met de leerlingen in dialoog over het engagement tijdens 
het onthaal. Op geregelde tijdstippen wordt een engagement in de kijker gezet. Leerlingen reflecteren 
ook over hun engagement. Bij het begin van het schooljaar stellen de leerlingen zelf hun klasafspraken 
op.  
 
2. We willen een goede band met onze leerlingen. Bij moeilijkheden gaan we eerst in dialoog. Heeft 
dit niet het gewenste effect , dan kunnen we terugvallen op duidelijke procedures. Hierbij worden 
beslissingen meestal in team genomen. In ons beleid speelt de begeleiding van de jongeren een heel 
cruciale rol. Het vierladenmodel biedt voor de leraren een houvast. Het heeft als voordeel dat ook de 
context kan meegenomen worden. Ook hebben we per lade een duidelijke procedure afgesproken. 
Leraren staan niet alleen bij hun begeleiding van de leerlingen.   
 
3. Zich goed voelen in een groep en op school is een voorwaarde om tot leren en constructief 
samenwerken te komen. Vandaar dat we het belangrijk vinden om een goede groepsdynamiek te 
installeren. We zetten in op een warm onthaal voor onze leerlingen. Ze mogen de eerstes kennismaken 
met hun klas tijdens een kennismakingsavond eind augustus. We nemen twee dagen de tijd om de 
eerstes wegwijs te maken op onze school. Ook is er tijdens de derde week van september een vormende 
dag om de groep te versteken.  
Verder zetten we hard in op de week van de veerkracht.  
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Leerlingen die liever een prikkelarme pauze hebben kunnen tijdens de speeltijd van 10 u en 15 u terecht 
op de stille speelplaats. In de middagpauze kunnen ze in de spelletjesklas of op dinsdag in de schoolbib 
terecht.   

De brede waaier aan studierichtingen zorgt ervoor dat we gemengde populatie hebben. Hier kunnen 

leerlingen in alle rust leren omgaan met verschillen tussen mensen en leren om respect te hebben voor 

iedereen. Vandaar de keuze van de werkgroep  GOK om aan de slag te gaan met het thema diversiteit. 

De index voor inclusie helpt ons te onderzoeken hoe inclusief ons onderwijs is. Van hieruit destilleerden 

we alvast een aantal acties. 

We willen inzetten op het monitoren van het goed gevoel van onze leerlingen. Vorig jaar namen we de 

met de werkgroep “welbevinden leerlingen” de enquête van de Vlaamse onderwijsinspectie rond 

welbevinden af. We zijn van plan om die binnen 3 jaar opnieuw af te nemen.   

 

 

Volstaat deze basiszorg niet, dan kunnen extra maatregelen op de vier domeinen genomen worden. 

Leren en studeren: Bij een ernstige problematiek in verband met leerzorg worden de  extra maatregelen 

meestal in een dynamisch handelingsplan gegoten in samenspraak met ouders en leerling. De vraag naar 

zorg van ouders is terecht. Het is aan het team om na te gaan welke zorg nodig is. Het “voorlopige” 

handelingsplan wordt eerst opgemaakt aan de hand van de beschikbare info verkregen tijdens het 

intakegesprek. De leraren observeren de leerlingen twee maanden en maken dan het handelingsplan op 

volgens de principes van het handelingsgericht werken. Op elke klassenraad wordt het handelingsplan 

besproken of het handelingsplan al dan niet moet bijgestuurd worden. Hier kunnen zowel maatregelen 

verwijderd als toegevoegd worden. Aangezien er na de klassenraad een oudercontact is, kunnen de 

aanpassingen onmiddellijk met ouders en leerling besproken worden. 

Voor de ouders en leerlingen van 2-3-4 worden er op het einde van de eerste schoolweek 

zorggesprekken voorzien. Op deze gesprekken kan de zorgvraag besproken worden en kunnen 

maatregelen toegevoegd of verwijderd worden.  

Bij ziekte of slechte resultaten kan een inhaalbeweging gemaakt worden in de remediëringsklas voor 

Frans of wiskunde. 

Problemen op het vlak van organisatie, studiemethode worden door de leercoach opgevangen. Ze lopen 

een individueel traject met de leerling. De begeleiding wordt stopgezet als de leercoach dit aangeeft. De 

leercoach begeleidt ook op vrijdagavond de werkstudie om leerlingen te filteren om een traject op te 

starten.  

Merkt de klassenraad dat leerlingen herhaaldelijk niet-ernstige overtredingen begaan zoals gerei 

vergeten, taken niet indienen, de les storen... dan kan aan de leerling een positieve volgfiche gegeven 

worden. De klassenraad noteert op de fiche aan welke punten de leerling moet werken. Iedere les 

observeert de leraar de leerling en geeft aan of de leerling voldoende rekening heeft gehouden met de 

werkpunten. Op het einde van elke week volgt een reflectiegesprek met een klassenleraar. Na vier 

weken oordeelt de klassenraad of de volgfiche moet verder gezet worden of niet. Voor het vierde jaar 

spreken we over opvolgingsfiches. De leerling gaan zelf punten aangeven waaraan ze moeten werken en 
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denken na over de effecten van hun gedrag. Ze moeten ook zelf bepalen van wie ze hiervoor hulp 

verwachten. Ze bepalen in samenspraak met hun ouders een passende sanctie. 

  

   

(Klas)Leraren kunnen met vragen terecht bij leefcoach, opvoeder of directie. Er is een gestructureerd 

overleg met leefcoach, CLB en directie. Tweewekelijks zitten ze samen om leerlingen die niet voldoende 

hebben aan de basiszorg te bespreken. Deze groep (de CEL) bouwt het zorgbeleid uit en evalueert en 

coördineert op geregelde tijdstippen. Ze ondersteunen ook de leden van het schoolteam bij de 

begeleiding van leerlingen. Als het probleem heel ernstig is, kan de CEL het probleem zelf aanpakken. 

Deze groep zorgt voor een terugkoppeling naar de begeleidende klassenraad. 

 

 

 

 

 

Als we op CEL merken dat onze begeleiding ontoereikend is, wordt de hulp van het CLB of andere externe 

partners ingeroepen om ons advies en/of hulp te geven. Deze hulp kan ook ingeroepen worden door de 

ouders of de leerling. 

Leren en studeren: ondersteuningsnetwerk  

Onderwijsloopbaan: CLB, NAFT, School en ziek zijn, Bednet 

Preventieve gezondheidszorg: CLB 

Psychisch en sociaal welbevinden: CAW, CGG, psychologen, aiutofonds, gesprekken CLB, 

samenwerking met NAFT 

 

 

 

Als de aangeboden zorg niet het gewenste effect heeft of de zorgvraag de draagkracht van de school 

overstijgt, zal er in samenspraak met het CLB hulp geboden worden om een school op maat te zoeken. 
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