
 

 

Zorgcontinuüm 
 

De zorg voor alle leerlingen wordt weergegeven in een zorgcontinuüm. 

Dit is onderverdeeld in verschillende fases van begeleiding en ondersteuning nl. 

- Zorgniveau 0 (fase 0): brede basiszorg 

o De klasleraar biedt kwaliteitsvol onderwijs aan in een krachtige leeromgeving. 

Hij streeft de leerdoelen na, differentieert, evalueert en rapporteert. 

- Zorgniveau 1 (fase 1): verhoogde zorg 

o Kinderen waarbij het leren minder vlot loopt, worden opgenomen in de zorg 

in overleg met de klasleraar, de zorgleraar, de zorgcoördinator en de 

directeur. Samen bekijken we wat een kind meer nodig heeft om goed te 

kunnen groeien, meer te kunnen leren. De klasleraar geeft die zorg in de klas 

met ondersteuning van de zorgleraar. Systematisch overleg is voorzien. De 

klasleraar krijgt advies, trajecten voor leerlingen worden uitgewerkt, redelijke 

aanpassingen worden toegezegd. De begeleiding blijft voornamelijk bij de 

klasleraar liggen. 

- Zorgniveau 2 (fase 2): uitbreiding van zorg 

o De zorg voor het kind is groter. We werken dan samen met het CLB, 

ondersteuningsnetwerk ONAPlus of de pedagogische begeleiding. Ook 

externen (logopedisten, kinesisten, …) komen hier soms aan te pas. We 

bespreken de stappen met de ouders. Indien nodig komen we samen tot een 

individueel handelingsplan op maat van het kind. We geven zo lang mogelijk 

onze beste zorg. De zorgvraag wordt gedocumenteerd a.h.v. beschikbare 

gegevens (observaties, gesprekken, LVS, andere tests, …) Een handelingsplan 

wordt i.s.m. het CLB opgesteld tijdens een MDO (Multi Disciplinair Overleg). 

o Indien de afgesproken maatregelen helpen, behaalt het kind zijn getuigschrift. 

Indien de afgesproken maatregelen niet helpen, volgt een doorverwijzing 

naar een B-stroom vermits niet alle eindtermen in voldoende mate werden 

bereikt. Tenzij na overleg het tegendeel wordt beslist. 

- Zorgniveau 3 (fase 3): School op maat 

o Wanneer alle hulpmiddelen niet de verwachte evolutie brengen en een 
gemeenschappelijk curriculum niet meer haalbaar is, gaan we samen op zoek 
naar een school op maat. Dat doen we in nauwe samenwerking met CLB, 
ouders en het kind zelf. 
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