
 

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 



Strookje invullen, afknippen en afgeven aan  
je begeleidingscoach ten laatste 21 september. 
 
Beste leraar (vul hier de naam van de leraar in)
………………………………………………………………………... 
 
Wilt u a.u.b. mijn begeleidingscoach zijn dit 
schooljaar?  
 
Naam leerling: …………………………………………………  
 
Klas: ………………………………… 
 
De begeleidingscoach  

• houdt dit strookje bij als geheugensteuntje 

• noteert op LVS  van de leerling bij 
‘BEGELEIDINGSPLAN’ dat hij/zij begelei-
dingscoach is 

• overloopt het begeleidingsplan met de leer-
ling en past het indien nodig aan. De nieu-
we versie wordt op LVS geplaatst (en vakle-
raren verwittigd) 

• bespreekt samen met de leerling de 
‘zorgmaatregelen proefwerken’ (te vinden 
op LVS mapje begeleidingsplan) en doet 
daar de aanvraag voor de herfstvakantie 

• de verantwoordelijke leerzorg controleert 
en kent de definitieve maatregelen toe 

• evalueert elk trimester het begeleidingsplan 
in overleg met de leerling en noteert dit (en 
ev. aanpassingen) op LVS 

Beste leerling 
Je hebt een begeleidingsplan op maat. Wat verwachten we nu van jou? 

1) Je wordt/werd met ouders uitgenodigd op school voor de opmaak van een begeleidingsplan. 
Jij en je ouders kunnen je begeleidingsplan nalezen op het leerlingvolgsysteem bij 
‘BEGELEIDINGSPLAN’. 
 

2) ENKEL VOOR LLN, 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: lokaal B. 233, 12.20u op dinsdag 8 september 2020  
• 4e-5e-6e-7e jaar: lokaal B. 233, 12.20u op vrijdag 11 september 2020 
 

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

 
3) Je kiest een begeleidingscoach met wie je je begeleidingsplan wilt bespreken (minstens 2 keer 

per jaar).  Vul het strookje hiernaast in en geef het aan je begeleidingscoach voor 21 septem-
ber. Eerste graad: een klassenleraar, tweede en derde graad: een vakleraar.  
 

4) Zorgmaatregelen proefwerken (vanaf Kerst):  samen met je begeleidingscoach bespreek je 
welke zorgmaatregelen nodig zijn voor de proefwerken.    
 

5) Je krijgt 2 weken voor de proefwerken een bericht met de toegekende definitieve zorgmaat-
regelen. Er worden dan geen wijzigingen meer toegestaan voor die proefwerkenperiode! 
 

6) Leerlingen derde graad, die ook recht hebben op een begeleidingsplan stage, maken dit op 
met hun stagebegeleider.  

 Verantwoordelijken leerzorg stage: H. Demuyzere (tso) / H. Vercruysse (bso) 
 
Wijzigingen in je begeleidingsplan (ook zorgmaatregelen proefwerken) bespreek je met je begelei-
dingscoach.        
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