
 

VISIE 
 

We streven naar gelijke 
onderwijskansen op 
school voor iedereen,  
zodat iedereen zijn talen-
ten kan ontwikkelen.  
Als school ondersteunen 
we jou om zelfstandig te 
leren omgaan met  jouw 
specifieke zorg.  
We zoeken samen naar 
de gepaste  ondersteu-
ning en hulpmiddelen op 
maat.  
Hierin is ook jouw in-
spanning heel belangrijk. 

Verantwoordelijken  
leerzorg op school 

 Mevr. C.  
Vannieuwenhuyze 

Leerzorg 1e graad 

 
 
 
 
 

Mevr. M.  
Van Huylenbrouck 

Leerzorg 2e graad 
 

 Mevr. C.  
Naessens 

Leerzorg 3e graad 

 Mevr. H.  
Demuyzere 

Zorg op stage tso 

 Mevr. H.  
Vercruysse 

Zorg op stage bso 

 Mevr. A.  
Devlieghere 
 

CLB 1e - 3e jaar 
 
 
 

 Mevr. L. 
Deweerdt 

CLB 4e - 7e jaar 



Beste leerling, beste ouder 
Wat gebeurt er op school voor en door leerlingen met AD(H)D?  

1) De leerzorgverantwoordelijken brengen de vakleraren op de hoogte.  
 

2) (Enkel voor leerlingen, niet voor ouders): Je komt over de middag naar één verplichte infosessie over onze werkwijze en visie in verband met leerzorg:   
1e-2e-3e jaar: B.212, 12.20u., maandag 7 september / 4e-5e-6e-7e jaar: B.212, 12.20u., donderdag 10 september 

 
  Wie niet kan komen, verwittigt de leerzorgverantwoordelijke van zijn/haar graad via Smartschool of sluit aan op een andere datum bij een andere groep. 
Niet komen = recht op zorg verliezen!  

 
3) Je hebt recht op de zorgmaatregelen die  in het vakje hieronder opgesomd  staan.   

 
4) Deze zorgmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd door de klassenleraar. Als ze niet voldoende helpen, krijg je een begeleidingsplan op maat. Dit ge-

beurt in een gesprek met jou, ouders, klassenleraar en leerzorgverantwoordelijke. 
 

5) Leerlingen derde graad kunnen ook nood hebben aan zorgmaatregelen AD(H)D op stage. Dit wordt besproken met de stagebegeleider.  

ZORGMAATREGELEN AD(H)D 
 
Wat kan je zelf doen?  
• Je kan hulp vragen aan een medeleerling (buddy), een leraar of in het open leercentrum voor … 

 het invullen van je notities / je (plannings)agenda; 
 het op orde steken van je lesmateriaal en het maken van je boekentas; 
 het opmaken van een planning. 

• Je kan je medicatie innemen aan het onthaal, onder het toezicht van een opvoeder. 
• Je kan bij het indienen van een toets vragen aan de leraar om na te kijken of alles ingevuld is.  
 
Wat doen we op school voor jou? 
• Indien je een time-out nodig hebt tijdens de les, ga je naar het onthaal waar je tot rust kan komen. 
• De leerkracht geeft jou een duidelijk signaal wanneer je afgeleid bent of de les stoort. Achteraf krijg je feedback van de leraar.   


