
Zorg op school in de Negensprong 
 

Met deze brochure willen we jullie inlichten 

over de zorgwerking van onze school. 

 

Hoe willen wij zorgen voor uw kind? 

 

Wij als school en zorgteam willen elk kind 

maximale ontwikkelingskansen bieden. 

Kinderen met zorgen worden extra begeleid 

door de klasleerkracht en het zorgteam. Er 

worden inspanningen geleverd om binnen de 

klas te differentiëren. 

 

Juf Charlotte is de zorgcoördinator van het 

kleuteronderwijs. Juf Tineke is de 

zorgcoördinator van het lager onderwijs. Alle 

leerlingen worden door deze zoco’s nauw 

opgevolgd in samenwerking met de 

klasleerkracht.  

 

Daarnaast zijn er ook zorgjuffen per 

leeftijdsgroep of graad. 

 

Indien uw kind een aantal momenten naar de 

zorgklas gaat dan doet het zorgteam er alles 

aan om de meest gunstige momenten te 

bepalen waardoor zo weinig mogelijk nieuwe 

lessen worden gemist. 

 

Welke stappen worden ondernomen? 

1. Preventieve basiszorg 

De leerkracht onderzoekt de mogelijkheden van de 

leerlingen en probeert aan iedere leerling voldoende 

aandacht te schenken. 

Terwijl de andere leerlingen zelfstandig aan het werk 

kunnen, helpt de leerkracht met het kind individueel. 

 

2. Verhoogde zorg 

Indien het probleem niet enkel in de klas opgelost kan 

worden, staat het zorgteam klaar om het kind op te 

vangen en samen met de leerkracht aan de slag te gaan! 

 

3. Uitbreiding van de zorg 

Het probleem wordt verder onderzocht en een test door 

het CLB kan bijvoorbeeld uitwijzen welk probleem het 

kind heeft. Wat nodig is, wordt aangepast zodat het kind 

goed onderwijs krijgt. Soms kan hulp via een logopediste 

of andere hulpverlener aangewezen zijn. 

 

4. Individueel aangepast curriculum 

Als het kind geen vooruitgang meer boekt in zijn 

leerproces, kunnen we u als school doorverwijzen naar 

een school op maat van uw kind of een aangepast traject 

voorzien. 

 

Hoe worden de ouders betrokken? 

De ouders worden van iedere stap op de 

hoogte gebracht. 

Het is namelijk belangrijk dat u de 

ontwikkeling van uw kind kunt volgen. 

In dit proces speelt u namelijk een zeer 

belangrijke rol. 

 

Bij problemen of specifieke zorgvragen 

kunt u steeds contact opnemen met de 

leerkracht, de zorgcoördinatoren of het 

directieteam. 
 
Het zorgteam vind je op de  

zorgzolder nabij de klassen 

van de 3de kleuterklas en  

het 5de leerjaar. 

 


