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Vragen?

Heeft u vragen over het zorgaanbod van 
onze school dan kan u steeds terecht bij de 

zorgcoördinator

KLEUTERSCHOOL
Rein Van Loock  

rein.van.loock@annuncia-ranst.be
       

LAGERE SCHOOL 
Christel Florus

christel.florus@annuncia-ranst.be     

 ZORGLIJN
T 0472 05 96 45

• ouders als ervaringsdeskundigen; de school als 
onderwijsdeskundige

• zorgcoördinator als brug tussen school, ouders, CLB 
en externe hulpverleners

• een nauwe samenwerking via open communicatie 
en regelmatig overleg 

Een uitdagende, fijne en 
leerrijke schooltijd … 

daar gaan we SAMEN voor!

Hart staat voor 
betrokkenheid, passie, 

motivatie, bezieling, beleving, 
enthousiasme, kiezen, willen, 

vertrouwen, volharden.

Hoofd staat voor kennis, 
inzicht, begrip, betekenis, 

bewustwording, reflecteren.

Handen staat voor toepassen, 
uitvoeren, concreet maken,  

aan de slag gaan, in de 
praktijk brengen, oefenen, 

doen.
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www.annuncia-ranst.be

info@annuncia-ranst.be
facebookpagina | YouTube account



De zorg op onze school 
zit geïntegreerd in de 
klaswerking en verloopt 
stapsgewijs.

FASE 1: Verhoogde zorg

• soms is er meer zorg nodig

• het zorgteam (zorgleerkrachten en zorgcoördinator) 
brengt zorgnoden in kaart

• hoe we extra zorg kunnen bieden, overleggen we 
met de ouders

• aanbieden van extra maatregelen en hulpmiddelen 
die de (leer-)ontwikkeling stimuleren

 

FASE 0: Brede basiszorg

• voor élke leerling

• klasleerkracht samen met zorgleerkracht:  
co-teaching

• ontwikkeling ondersteunen van het individuele kind 
én de klasgroep

• aangepaste en gedifferentieerde werkvormen

• ouders met vragen of zorgen kunnen in de eerste 
plaats terecht bij de klasleerkracht

 FASE 2: Uitbreiding van de zorg

• soms volstaat de verhoogde zorg niet om een leerling 
verder te helpen in zijn ontwikkeling

• ouders geven toestemming om de hulp van het CLB 
(centrum leerlingbegeleiding) in te schakelen

• het CLB helpt de school om beter zicht te krijgen op 
het functioneren van het kind

• “Wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze klas, op 
deze school nodig voor de komende periode?” 

• expertise binnenbrengen van ondersteuners uit het 
buitengewoon onderwijs

• ondersteuners versterken leerkracht en leerling 
binnen de draagkracht van de school

• ook ouders krijgen bruikbare tips of handvaten 

FASE 3: Schooloverstijgende zorg

• heel soms behalen we niet de gewenste resultaten of 
zijn de zorggrenzen bereikt

• aanpassen van leerdoelen (behalen getuigschrift komt 
in gedrang)

• mogelijke overstap naar een andere school  
(bv. buitengewoon onderwijs)


