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Beleid op leerlingbegeleiding 

 

Definitie 

Leerlingenbegeleiding is een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen. 

De begeleiding van onze leerlingen gebeurt op verschillende manieren. Wij trachten onze leerlingen 

zoveel mogelijk te doen groeien binnen hun volledige ontwikkeling. 

Voor de definitie van welzijn verwijzen we naar de formulering door de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WGO - Ottawa 1986): 

“Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, psychisch en sociaal welbevinden, 

waarbij iedereen de kans moet hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met 

een maximaal aantal vrijheidsgraden en keuzemogelijkheden.” 

Leerlingenbegeleiding situeert zich op 4 domeinen: 

1. Onderwijsloopbaan 

2. Leren en studeren 

3. Psychisch en sociaal functioneren 

4. Preventieve gezondheidszorg 

De maatregelen vertrekken steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering voor de 4 

begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. 

We zetten deze onderwerpen later in dit document apart in de kijker en lichten deze toe met concrete 

voorbeelden uit onze schoolpraktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Onderwijsloopbaan 

Het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan heeft tot doel de leerling te ondersteunen om voldoende 

zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen 

onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daar 

buiten. 

Begeleiding van de onderwijsloopbaan is een continu, dynamisch en geïntegreerd leer- en 

ontwikkelingsproces dat start in de kleuterschool op 2,5 jaar en een levenslang leren beoogt. 

Elke leerling krijgt de kans om het onderwijs gekwalificeerd te verlaten naar eigen mogelijkheid en 

interesse. 

Het is belangrijk dat de leerling inzicht verwerft in zijn interesses, zelfbeeld, motivatie, 

studievaardigheden en competenties en zich realiseert wat de consequenties zijn van zijn keuzes. 

De leerling wordt hierbij actief ondersteund door verschillende actoren in de leerlingenbegeleiding, maar 

neemt hier ook zelf een belangrijke actieve rol op als architect van zijn onderwijsloopbaan. 

De onderwijsloopbaan van onze leerlingen bestaat uit verschillende facetten. 

In de eerste plaats zetten wij erg in op een brede basiszorg binnen het zorgcontinuüm. 

Wij bieden dat o.a. door: 

 Co-teaching 

 Keuzebord(en) en takenborden in de kleuterschool 

 KVS(=kindvolgsysteem) 

 Hoeken –en contractwerk (miniklas) 

 Zelfstandig werk 

 ¾-sporenbeleid 

 Individuele trajecten op maat van de leerling 

 Wekelijks zorgoverleg 

De leerlingendossiers zorgen mede ervoor dat leerkrachten voortdurend stilstaan bij die brede 

basiszorg. 

Het uniforme KVS-systeem in de kleuterschool zorgt ervoor dat er zo breed mogelijk naar leerlingen 

kan worden gekeken.  

Om ervoor te zorgen dat elke leerkracht een duidelijk zicht heeft op de onderwijsloopbaan van de 

leerlingen, organiseren we overgangsbesprekingen. 

Niet alleen de leerkrachten maar uiteraard ook de ouders worden betrokken bij de onderwijsloopbaan 

van hun kind. 

We zetten sterk in op oudercontacten.  Voor leerlingen met extra nood aan zorg worden deze 

systematisch doorheen het schooljaar gehouden.   
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Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.  

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. 

Als je kind specifieke onderwijs specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie.  

We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.  We kunnen ook zelf aanpassingen 

voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar.   

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt 

en naleeft. 

→  Zie visie zorgbeleid en zorgcontinuüm 

→  Zie visie co-teaching (zorgbeleid) 

→  Zie zorgfolder 

 

 

 

Kwaliteitszorg betekent dat bestaande regels geïnventariseerd, vervolmaakt en zodanig op elkaar 

afgestemd worden dat ze een samenhangend geheel vormen. 

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de aldus ontstane regels en procedures ook worden nageleefd. 

Alhoewel sommige kwaliteitstaken in een organisatie worden toegewezen aan de zorgcoördinator of 

de directie is kwaliteitszorg primair ieders taak en ieders zaak. 

Om onze kwaliteitszorg te bewaken hanteren we de PDCA-cirkel. 
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→  Zie interne kwaliteitszorg (zorgbeleid)  

Deze interne kwaliteitszorg stoelt op bevragen bij ouders, leerlingen, het team, IDP’S, … Om de 

vooruitgang van onze leerlingen op cognitief vlak aan te tonen of in kaart te brengen gebruiken we 

onder andere de testen van het LVS en AVI en CITO’s. 
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Doorheen de jaren wordt er toegewerkt naar een getuigschrift.  Om een getuigschrift toe te kennen 

baseren we ons op de hele schoolloopbaan van het kind.  We nemen de resultaten die de leerlingen 

behalen in acht maar eveneens de leergroei, de werkhouding, het sociaal emotionele en het proces dat 

de leerlingen doormaakten doorheen hun schoolcarrière.  Indien er twijfels zouden zijn om al dan niet 

een getuigschrift uit te reiken zal dit tijdig besproken worden met de ouders in samenspraak met CLB 

en de klassenraad.   

Op het einde van het zesde leerjaar brengen wij elke leerling in kaart aan de hand van een BASO-

fiche. 

Hierin hebben zowel de leerling als de ouder als de school hun inbreng om de oriëntering naar het 

secundair onderwijs zo adequaat mogelijk te doen.   In de Baso-fiche zullen we steeds op een 

opbouwende manier de moeilijkheden en/of groeikansen weergeven maar eveneens de sterktes van 

de kinderen en hun talenten.   

In het 6e lj wordt er gewerkt met Op stap naar het secundair onderwijs.  De leerlingen worden 

tijdens dit project aangezet tot het nadenken over eigen interesses en ontdekken hun talenten.  Dit 

project eindigt met een oudercontact waarbij de klasleerkrachten samen met ouders ingaan op het 

maken van een keuze en worden er adviezen geformuleerd.  Bovendien gaat er jaarlijks een 

infomoment voor ouders, georganiseerd in samenwerking met het CLB door, waarbij de structuur van 

het secundair onderwijs toegelicht wordt.    

Doorheen het ganse schooljaar worden heel wat folders meegegeven aan de leerlingen van het 5e en 

6e leerjaar zodat ouders op hun beurt ook voldoende geïnformeerd zijn i.f.v inschrijvingen voor het 

secundair onderwijs. 

Op deze website vindt u informatie om de overgang van lagere school naar secundair onderwijs zo 

vlot mogelijk te laten verlopen. 

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/onderzoek/transbas 
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Vanaf de aanvang van de 3de kleuterklas wordt de ontwikkeling van de leerlingen nauw opgevolgd.  

Tijdens oudercontacten bespreken we de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit. 

De uitslagen van de Cito-test worden louter gebruikt om de observaties en bevindingen van de 

leerkrachten te bevestigen of te weerleggen.  

Ze worden niet gebruikt om de overgang naar het 1ste leerjaar in vraag te stellen.  

Het CLB is hierin een nauwe partner.  

 Regelmatig overleg CLB  

 

De overgang van KS3 naar LS1 wordt op een vloeiende manier gedaan door:  

 

 Uitwisselingsprogramma waarbij de kleuters kennis maken met het 1ste leerjaar.  Dit project 

loopt over een aantal weken.   Ook de kleuters van Millegem worden hierop uitgenodigd.  

 Integratie speelplaats en klas 

 Lente- en herfstwandelingen/muzische carrousel/gezamenlijke projecten 

 Gebruik van dezelfde pictogrammen en daglijn. 

 Overleg tussen klasleerkrachten KS3 en LS1.  

 Infobrochure specifiek voor ouders 1ste leerjaar (zie ook website)  

 Opendeurdag specifiek rond inschrijvingen instappers en overgang 1e leerjaar. 

 

Deze overgang wordt uiteraard ook gehanteerd bij de overgang van crèche naar peuterklas.  

 Algemeen infomoment in september waarbij alle ouders wiens kindje zal instappen, 

uitgenodigd wordt. 

 Kijkdagen peuters  

 Infobrochure specifiek voor ouders peuterklas (zie ook website)  

 Specifieke werking rond zindelijkheid  

 

→  Zie zindelijkheidsbeleid 
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Leren en studeren 

 

Het begeleidingsdomein leren en studeren heeft tot doel het leren van de leerling te optimaliseren en 

het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen. 

In dit domein leggen we de focus op de ondersteuning en ontwikkeling van het leerproces.  

Dit laatste indien nodig op maat van de leerling om zo het leerproces te versterken.  

Dit begeleidingsdomein gaat ruimer dan enkel inzetten op leer- en studeervaardigheden en het leren 

leren.  

Op school staat het leren en studeren van ieder kind centraal.  

Dat is op onze school niet anders.  

Om dit onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen proberen we erg gericht in de zone 

van naaste ontwikkeling van elk kind te blijven.  

Daarnaast werken we ook echt op maat van elk kind.  

 

Elke ontwikkelingsfase uit het leven van onze kinderen beslaat andere verwachtingen, verschillende 

streefdoelen.  

Daarnaast willen ook rekening houden met leerlingen die ontwikkelen op hun eigen tempo.  

Dat tempo ligt soms hoger of lager dan verwacht wordt van de leeftijd van het kind.  

 

 Co-teaching 

 Keuzebord(en) en takenborden in de kleuterschool 

 KVS(=kindvolgsysteem) 

 Hoeken –en contractwerk (op maat van de leerlingen) 

 Zelfstandig werk 

 ¾-sporenbeleid(en organiseren van miniklasjes) 

 Individuele trajecten op maat van de leerling 

 Wekelijks zorgoverleg 

 Aangepaste trajecten 

We kiezen er dus voor om zittenblijven zoveel mogelijk te vermijden door trajecten op maat aan te 

bieden en ons op die manier te focussen op de stappen vooruit. Uiteraard zijn er situaties waarbij we 

toch overgaan naar de keuze om een jaar over te doen. Dit gebeurt steeds in overleg met alle 

betrokken partijen waar ook CLB een partner in is.  Vindt de school het nodig dat je kind een jaar 

overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.  De 

genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling 

toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende 

schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan 

van school verandert, terechtkomt. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de 

kleuterschool na een instapdatum). 

De klassen in de lagere school worden elk jaar herverdeeld.  Dit heeft vele voordelen: verbreding van 

het onderling contact van de leerlingen, versterken van het ‘wij-gevoel’, bevorderen van de sociale 

vaardigheden (ieder jaar een nieuw groepsproces), evenwichtige groepen en het doorbreken van 

vaststaande groepsculturen. Klassen met een ‘grote kopgroep’ en een ‘lange staart’ krijgen op die 
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manier geen kans. Dit bevordert het goed gevoel en de weerbaarheid van de leerlingen. Als ze zich 

goed voelen zullen ze ook gemotiveerd zijn om te ‘leren’ en dat is tenslotte ons doel: het ontwikkelen 

van hoofd, hart en handen.  

De noodzaak dat leerkrachten hun verwachtingen op één lijn zitten, dient zich aan. 

Door overlegmomenten te organiseren hebben we binnen ons huiswerkbeleid een aantal 

schoolafspraken hieromtrent gemaakt.  Huiswerk kan een middel zijn om de leerstof persoonlijk te 

verwerken, in te oefenen en om zelfstandig te leren werken.  Een meerwaarde van huiswerk in de 

lagere school ligt in de brug die huiswerk legt tussen  school en thuis.  Huiswerk biedt de kans bij 

uitstek om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren.   

→  Zie huiswerkbeleid 

Op school behoort het evalueren van al dan niet beheerste kennis tot het in kaart brengen van de 

onderwijsloopbaan. 

Om deze evaluatie zo parallel mogelijk te laten lopen tussen onze leerkrachten, hebben wij een 

evaluatiebeleid op punt gesteld.  We proberen zo breed mogelijk te evalueren. 

Vier maal per jaar krijgen je kind(eren) een schoolrapport mee. Hierop worden de vaardigheden en 

attitudes geëvalueerd.  

Een rapport is belangrijk, maar je kind is niet samen te vatten in enkele cijfers.  Bespreek het rapport 

uitvoerig met je kind en schrijf je bevindingen neer. Indien je het nodig vindt, mag je via het rapport 

een afspraak maken met de klastitularis om bijkomende uitleg te vernemen. 

Natuurlijk is het dagelijks aandacht hebben voor het werk van je kind(eren) en steeds positief te 

waarderen en passend te begeleiden een aanrader. 

De data van de rapporten vindt je op de schoolkalender. 

Naast de kennis van onze leerlingen, willen wij ook graag de leerling in zijn geheel in kaart brengen.  

Dit gebeurt 3x per schooljaar tijdens een MDO.  De voorbereiding op deze vergadering wordt 

getroffen door het zorgteam en de klasleerkracht van het kind.  Naar aanleiding en ter opvolging van 

de MDO’s gaan vaak ook oudergesprekken door. 

De klasleerkracht maakt hierbij gebruik van een formulier gebaseerd op alle fases van het 

zorgcontinuüm.  Dit om de leerling in kaart te brengen en eventuele zorgvragen te uiten. Het formulier 

wordt opgeslagen in ons zorgsysteem.   

We maken de volgende afspraken omtrent evalueren: 

 

 Kennisrapport  

 

We toetsen de kennis en het inzicht van de leerlingen op de verschillende leergebieden. Kinderen 

verwerven leerstof niet allemaal op dezelfde manier of  hetzelfde tempo. Op onze school vinden we 

het belangrijk om te kijken hoe het kind tot z’n behaalde punten is gekomen. Daarom zal de 

leerkracht bij de punten een kleurencode geven. Deze verwijst naar de inzet van het kind en kan 

verder ondersteund worden met een uitgeschreven commentaar. Deze manier van rapporteren kan 

u aangrijpen om met uw kind in gesprek te gaan over zijn/haar manier van leren. Zo toont u 

interesse in het leerproces van uw kind en kan u uw kind verder begeleiden en aanmoedigen. 
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 Basisattitudes en vaardigheden   

 

Attitudes en vaardigheden zijn zo ruim omvattend waardoor ze niet in één bepaald leergebied 

kunnen ingedeeld worden. Op onze school werken we permanent aan sociale vaardigheden, 

leren leren, werkhouding,…   

Per rapportperiode brengen we enkele vaardigheden extra onder de aandacht. De leerkracht 

bespreekt dit vooraf met de kinderen. Enkel die vaardigheden zullen deze periode geëvalueerd 

worden. Op het einde van het schooljaar zijn dan alle attitudes en vaardigheden aan bod gekomen. 

 

 Handvaardigheden  

 

Bewegen, techniek, muzisch bezig zijn,… we steken onze handen uit de mouwen en ervaren de 

wereld om ons heen. Tijdens deze praktijkmomenten gaan de kinderen binnen hun eigen leefwereld 

observeren, experimenteren en creëren volgens hun eigen mogelijkheden.  

Op het muzische rapport ziet u een selectie van enkele activiteiten die de afgelopen periode aan 

bod zijn geweest. De kinderen maken een zelfevaluatie van die activiteiten. De leerkracht reflecteert 

hierop met oog voor zowel het proces als het eindproduct.  

 

Naast de kennis van onze leerlingen, willen wij ook graag de leerling in zijn geheel in kaart brengen.  

Dit gebeurt drie keer per schooljaar tijdens een MDO.  De voorbereiding op deze vergadering wordt 

getroffen door het zorgteam en de klasleerkracht van het kind.  Naar aanleiding en ter opvolging 

van de MDO’s gaan vaak ook oudergesprekken door. 

De klasleerkracht maakt hierbij gebruik van een formulier gebaseerd op alle fases van het 

zorgcontinuüm.  Dit om de leerling in kaart te brengen en eventuele zorgvragen te uiten. Het 

formulier wordt opgeslagen in ons zorgsysteem.  

We hanteren een digitaal kindvolgsysteem(KVS).  Het KVS is een middel om breed te kijken naar de 

totale ontwikkeling van een kind.  We evalueren kinderen op de verschillende domeinen van hun 

ontwikkeling.  Met het KVS brengen we de continue ontwikkeling en de individuele ontplooiing in 

kaart gedurende de schoolloopbaan van het kind.  Het biedt ons eveneens informatie over de 

klasgroep.  Op basis van deze informatie kunnen we onze didactische aanpak bijsturen. 

 

 

→  Zie zorgbeleid 

→  Zie Bijzondere bepalingen CLB 
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PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN 

 

Het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden van de 

leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale 

manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene. 

Bij het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren staat het welzijn van de leerling centraal. 

Leerlingen kunnen zichzelf zijn en op een spontane vitale manier handelen om tot leren te kunnen 

komen. Daarbij geloven zij in hun eigen ontwikkelkracht en zijn zij op een passende manier weerbaar. 

Leerlingen kunnen geconfronteerd met o.a. pesten, racisme, emotionele problemen, enz. dit alles kan 

leiden tot spijbelen, gedragsproblemen, radicalisering. 

We streven bij al onze leerlingen naar een hoog welbevinden en een grote betrokkenheid.  Dit 

proberen we op allerlei manieren te stimuleren.  

We vinden het daarnaast ook erg belangrijk om dit regelmatig in kaart te brengen voor onze interne 

kwaliteitszorg. 

Tussen gezondheid van leerlingen, hun welzijn, hun welbevinden (waartoe ook aspecten als veiligheid, 

… behoren) en hun studieresultaten bestaat een duidelijk oorzakelijk verband. 

De school werkt de gezondheidsthema’s steeds uit vanuit de drie dimensies: fysieke, sociaal-

emotionele en psychische gezondheid. 

Gezondheid wordt vaak alleen geassocieerd met het fysieke aspect. Het is echter nodig evenveel 

aandacht te besteden aan de psychische, emotionele en sociale aspecten.  

Voorbeeld van samenhang tussen de drie dimensies: 

aandacht voor gezonde voeding is belangrijk omdat obesitas (fysiek), gepest worden (sociaal) en 

zelfbeeld (psychisch) vaak samengaan. 

In eerste instantie is het aanbieden van een veilig klasklimaat essentieel. 

Dit gebeurt o.a. door: 

 Het aanbieden van hulpmiddelen voor iedereen.  Elke klas beschikt over een ‘kieskast’.  Daarin 

zijn allerhande hulpmiddelen terug te vinden.  Kinderen vinden zelfstandig hun weg naar deze 

kieskast. 

 Invoeren van een lessenpakket omtrent sociale vaardigheden voor de ganse school. 

 Het afnemen van sociogrammen en tevredenheidsonderzoek van onze leerlingen2x per jaar. 

 Integreren van het programma Raket in de kleuterschool en ‘Rots- en watertraining’ in de 

lagere school.  Een aparte lessenreeks wordt aangeboden voor leerlingen die daar nood aan 

hebben.  Dit programma is betalend. 

 Samenwerking ONW dat zich vooral richt op ondersteuning op de klasvloer  

 Kindcontacten te organiseren en hier rekening mee te houden. 

 Korte gesprekjes met kinderen( door zorgleerkachten) die peilen naar het welbevinden van 

leerlingen. 

 Oudercontact welbevinden en betrokkenheid in kleuterschool. 
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Alle kinderen verdienen kansen. 

Ook kinderen die in eerste instantie negatief gedrag vertonen naar medeleerlingen, leerkrachten of 

anderen. 

Dit maken we concreet en duidelijk in ons pestactieplan. In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één 

kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Pesten blijft op elke 

school een hardnekkig probleem. Als ouder kan je dit niet alleen oplossen.   Ouders en school kunnen 

hier best samenwerken. Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid 

→  Zie sanctie- en herstelbeleid 

→  Zie pestbeleid 
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Preventieve gezondsheidszorg 

 

Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en 

ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te 

volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te 

detecteren. Voor het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg omvat dat voor de school 

minimaal het actief meewerken aan: 

1. De organisatie van de systematische contactmomenten door het CLB. De regering bepaalt de 

frequentie en de inhoud van de systematische contacten. 

2.De organisatie van de vaccinaties door het CLB om het ontstaan en de verspreiding van sommige 

besmettelijke ziektes tegen te gaan. De regering legt het vaccinatieschema vast. 

3.De uitvoering van de profylactische maatregelen die het CLB neemt om de verspreiding van 

besmettelijke ziekten. De regering bepaalt hiervoor de nadere regels. 

 

Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden.  

Ook al worden de begeleidingsdomeinen, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal 

functioneren in het decreet apart opgenomen, toch wordt de brede definitie van gezondheid in het 

decreet onderschreven.  

Dit kadert perfect in de holistische visie op leerlingenbegeleiding.  

Hierbij zal de school actief meewerken aan het organiseren van systematische contacten, het aanbieden 

van vaccinaties en waar nodig het nemen van profylactische maatregelen.  

Maar vooral de eindtermen en leerplannen formulerende verwachting dat scholen actief inzetten op het 

stimuleren van de gezonde en veilige levensstijl.  

Dat het schoolteam aandacht besteed aan het psychisch en sociaal functioneren en aan het fysieke 

welzijn, en actief meewerkt aan de preventieve gezondheidszorg, is dus geen nieuw gegeven. 

Gezondheidseducatie beoogt langs de weg van educatie gezonde leefgewoonten te stimuleren en 

ongezonde leefgewoonten te veranderen.  

Het schoolteam voorziet in leermogelijkheden om specifieke gedragingen die gezondheid schaden te 

veranderen.  

Het schoolteam is vooral gericht op de kennis, attitude en vaardigheden van de individuele leerling.  

De concrete leerplandoelen en eindtermen die leerlingengedragingen beschrijven situeren zich voor 

het grootste gedeelte in deze sfeer.  

Gezondheidsbevordering is het proces met als doel mensen in staat te stellen controle uit te oefenen 

over hun eigen gezondheid en die te verbeteren. 
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Gezond zijn heeft te maken met leren gezond te leven.  

Men zal aandacht hebben voor een proactieve aanpak in bij voorkeur positieve boodschappen.  

Centrale doelstelling is om gezonde keuzes evident te maken. 

Fundament van gezondheidsbevordering is educatie in combinatie met participatie, beleidsmatig 

denken en omgeving (fysieke en sociale beïnvloeding).  

Ook werken aan de omgeving is nodig als hefboom om keuzes voor gezond gedrag vanzelfsprekend 

te maken en om een dieper en blijvender effect te bekomen.  

Onze gezondheidsbevorderende school heeft dus niet alleen aandacht voor het educatieve luik van de 

gezondheidsboodschap.  

Ze stelt dat leerlingen en personeelsleden eerder kiezen voor een gezonde levenswijze wanneer ze zelf 

een gezonde leeromgeving creëert.  

Waarom?  

Een school die tot een gezond gedrag uitnodigt, zal meer en betere effecten genereren.  

Daarom integreert ze individu- en omgevingsstrategieën en werkt ook aan de schoolcultuur, de 

schoolinfrastructuur en omgeving, de voorbeeldrol van het schoolteam, de relaties binnen de school 

en met de ouders.  

Zo zal de school bv. noodzakelijkerwijze ook aandacht hebben voor evenwichtige maaltijden, plas- en 

drinkbeleid, groepsafspraken, goed onthaal, … .  

Thuis, te midden van vrienden in de buurt en op school krijgen kinderen hopelijk de kans om gezond 

gedrag te leren en een groot deel van hun jeugd op een gezonde wijze te beleven.  
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Tussen de gezondheid van leerlingen, hun welbevinden en hun studieresultaten bestaat een duidelijke 

correlatie, aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.  

Gezondheid komt op school veelvuldig aan bod:  

In allerlei lessen, op themadagen en in projectweken, bij schoolmaaltijden en het drankenaanbod, 

tijdens speelplaatswerking, actieve verplaatsingen, naschoolse sportbeoefening, bij initiatieven rond 

thema’s als sociale vaardigheden, seksualiteit, roken, alcohol en drugs, verkeersveiligheid, enzovoort.  

Onze school gebruikt daarbij projecten en didactische pakketten van externen.  

Het beoogde effect hiervan kan vergroot worden wanneer er aangesloten wordt bij de behoeften van 

de school, het draagvlak binnen de school verstevigd wordt, er samen aan gewerkt wordt en nadien 

ook aandacht wordt besteed aan evaluatie en bijsturing.  

Een gezondheidsbeleid op school houdt rekening met de actuele ontwikkelingen. Aandacht voor 

leergebied- of vakoverschrijdende thema’s, een werkzame participatiecultuur, zorg voor het welzijn 

van leerlingen en personeel, … maken er onlosmakelijk deel van uit.  

Onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans om op een volwaardige en kritische manier in het leven 

te staan door ze leerinhouden over te brengen. Binnen die leerinhouden is er ook plaats voorzien voor 

gezondheidsthema’s als lichaamshygiëne, lichaamsbeweging, voeding, veiligheid, mondgezondheid,…  

→ zie ook luizenbeleid op onze school 
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Binnen een gezondheidsbeleid op school is gezondheid een ruim begrip dat vanuit de 

Wereldgezondheidsorganisatie wordt gedefinieerd als ‘een toestand van een zo optimaal mogelijk 

fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Bovendien hebben onderwijs en gezondheid een sterke, 

positieve, wederzijdse relatie. Gezonde kinderen behalen vaker goede studieresultaten en goede 

studieresultaten garanderen een betere gezondheid.  

Een gezonde geest in een gezond lichaam! 

Maar ‘jongeren, evenwichtige voeding en voldoende beweging’ is niet altijd een evidente combinatie.  

Kinderen en jongeren liggen niet wakker van de langetermijngevolgen van ongezond eten en 

onvoldoende bewegen, ook al kampen al heel wat kinderen met overgewicht. Een goed eetpatroon, 

voldoende bewegen en sporten zijn goede gewoonten die van jongs af moeten aangeleerd worden.  

Wij, als school hebben een grote impact op het gedrag van kinderen en jongeren.  

Fitheid en gezonde energie door een goede afwisseling van voeding en beweging zijn uiterst 

belangrijk. De methodiek van gezondheidsbevordering kan pas slagen wanneer gezondheidseducatie 

in de klas steun krijgt van een gezondheidsbeleid op schoolniveau en de omgeving.  

 Op schoolniveau wordt aan gezondheidsbeleid gewerkt waarin de aandacht gaat naar de 

organisatie van de educatie, het opzetten van schoolactiviteiten, de uitbouw van een gezonde 

omgeving en het maken van afspraken. Zo organiseren wij fruitdagen en verplichten we de 

leerlingen om elke woensdag fruit mee te brengen als tussendoortje.  

  Op klasniveau staat de gezondheidseducatie centraal. De gezondheidsthema’s komen 

binnen verschillende lessen aan bod of kunnen in verschillende vormen vakoverschrijdend of 

via projectwerking worden aangepakt.  

  Een school staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke omgeving.  

De schoolomgeving gaat dus over de verschillende milieus en invloedsferen waarmee de school 

verbonden is: het thuismilieu, de vrijetijdsbesteding, de media,… 
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In onze school is het van belang om op een verstandige manier om te gaan met voeding. De kinderen 

moeten het evenwicht vinden in gezonde voeding.  

 

Wij gaan voor een frisdrankvrije school.  

We streven naar een permanente beschikbaarheid van water.  

Leerlingen krijgen de kans om water te drinken van de kraan in de klas en tijdens de middaglunch.  

Op school worden geen drankjes meer aangeboden enkel water.  

Er zijn op de speelplaats drinkfonteintjes geïnstalleerd.  

Tijdens de middag tussen oktober en april kan er soep gedronken worden.  

 

Wij gaan ook voor een snoepvrije school waar aandacht is voor gezonde tussendoortjes.  

De kinderen mogen enkel een boterhammetje, een droge koek, knabbelgroenten of fruit meebrengen 

als tussendoortje.  

Als uw kind jarig is en u de klasgenootjes wil verrassen, zijn er voldoende alternatieven. Bespreek dit 

vooraf met de leerkracht. 

Indien u een verjaardagsfeestje organiseert, vragen wij om de uitnodigingen buiten de schoolpoort 

uit te delen (voor de kleuters), dit om sociale en emotionele problemen te voorkomen. Voor de 

leerlingen van de LS kunnen de uitnodigingen buiten de klas uitgedeeld worden. 

Ook het welbevinden, het zich goed voelen op school speelt een belangrijke rol binnen onze visie van 

goed onderwijs.  

Het opvolgen en bespreken van welbevinden bij onze leerlingen gebeurt op elk (zorg)overleg en 

oudercontact met ouders. 

In gans de school organiseren we een enquête voor de leerlingen(jaarlijks) en ouders(om de 3 

jaar).  

→  Zie bewegings- en gezondheidsbeleid 
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Een goede muzische vorming (= nauw aansluitend bij de leefwereld van het kind) voegt creativiteit 

en scheppende warmte toe aan het leermilieu van de leerling. Daarom is het creëren van een klimaat 

dat nauw aansluit met dit gegeven een na te streven doel op onze school.  

Elementen die daartoe kunnen bijdragen zijn:  

 voldoende onderwijstijd voorzien voor specifieke muzische vorming;  

 een personeelsbeleid dat gericht is op het binnenhalen van complementaire, muzische 

expertise;  

 een vormings- en nascholingsbeleid dat gericht is op het binnenhalen van complementaire 

muzische expertise en inspeelt op de noden van de leerkrachten;  

 het creëren van een leer- en leefomgeving die kansen biedt aan kinderen om zich op diverse 

muzische manieren te uiten en te tonen;  

 het goed informeren van ouders, leerlingen en leerkrachten over het belang van muzische 

vorming;  

 het stimuleren van activiteiten waar kinderen kansen krijgen tot het exploreren van hun 

muzisch kunnen en beleven (Dansteam Annuncia);  

 het muzische op school zichtbaarheid geven.  

→ zie MUZO-beleid op onze school 
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Op school trachten wij onze kinderen te stimuleren tot meer bewegen.  

Per week hebben de leerlingen lichamelijke opvoeding onder de vorm van een twee uur 

bewegingsopvoeding en/of zwemmen.  

Zwemmen: 

 's Maandags om de veertien dagen gaan de leerlingen van de onderbouw zwemmen in 

Wijnegem, Kasteellei 67. De juiste data vindt u in de bijgevoegde kalender. 

 De zwemlessen worden begeleid door twee ervaren leerkrachten. 

 De inkom van het zwembad wordt door de gemeente betaald. Het vervoer komt op de 

tweemaandelijkse schoolrekening (zie lijst bijdragen – bijlage 2)  

 De leerlingen brengen zelf hun zwempak, handdoek en zwemzak mee naar school. 

 De leerlingen die niet mee kunnen zwemmen (enkel bij ziekte, andere medische redenen) 

brengen een gehandtekend briefje mee met de reden en de vermelding tot wanneer niet 

gezwommen of geturnd mag worden. 

Lichamelijke opvoeding 

 Elke week hebben de leerlingen twee lessen lichamelijke opvoeding. Hiervan krijgen zij 3 keer 

per jaar een evaluatie mee naar huis.  

 De turnzakjes worden voor een vakantie meegegeven om de turnkledij te wassen. Gelieve alles 

van hun naam te voorzien. 

 Vanaf het 1ste leerjaar dragen alle leerlingen turnpantoffels, een zwarte of donkerblauwe 

turnbroek (=zelf aan te kopen) en een T-shirt met logo van de school. (zie lijst bijdragen - 

bijlage 2) 

Sportactiviteiten 

Doordat onze school samenwerkt met andere scholen uit de omgeving worden vele data in de loop 

van het jaar vastgelegd.  U krijgt deze in een aparte brief. 

 De LS heeft elk schooljaar een sportdag, georganiseerd door de turnleerkracht. 

 De LS heeft drie sportnamiddagen per schooljaar met vele initiaties van nieuwe sporten. 

 De LS gaat eenmaal per schooljaar schaatsen. 

 De school organiseert naschoolse sporten.(Bijv: Dancing Team) 

 De KS heeft een sportdag en/of fietsdag. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.   

 Champions league tijdens de middagpauze 

 One mile a day 

 Om de 2 jaren gaat de 2e graad op sportklassen.   

Als school nemen wij deel aan sportactiviteiten ingericht door de 'Stichting Vlaamse Schoolsport'.  

Op de speelplaats werd tijdens de voorbije jaren geïnvesteerd in goaltjes, basketbalringen, stelten, 

springtouwen…  

Er wordt ook aan bewegingsopvoeding gedaan in de kleuterschool en aan Krullenbol dit om 

zowel de grove als de fijne motoriek te stimuleren.  

Onze school steunt buitenschoolse spel- en sportactiviteiten in onze gemeente door hen 

communicatiemogelijkheden te bieden.  

Foldertjes van de gemeentelijke sportdienst en de sportclubs in de gemeente worden meegegeven.  
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Jeugdbewegingen en speelpleinmonitoren komen zich op school tijdens de speeltijd voorstellen en 

motiveren de kinderen om deel te nemen.  

Hierbij blijft wel steeds het principe “meedoen is belangrijker dan winnen” ons uitgangspunt. 

→  Zie bewegings- en gezondheidsbeleid 
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We werken heel actief aan een afvalbeleid waar we de 

milieuvriendelijkheid voorop stellen.  

Onze school vindt het belangrijk om de kinderen bewust te maken 

voor de zorg van onze aarde. Als we dit goed doen, met duidelijke 

regels en afspraken, geven we ze attitudes mee om blijvend zorg te 

dragen voor ons milieu. 

We zetten alles op een rijtje… 

 Een gezond tussendoortje brengen we mee in een (koeken)doosje. Op dit doosje staat de 

naam! Een droge koek, zonder chocolade, mag en de verpakkingen sorteren we thuis. 

 Op woensdag is het fruit- of groentedag. We zien gelukkig steeds meer kinderen die elke dag 

een stuk fruit of groente als gezond tussendoortje meebrengen. Heerlijk zo’n lekkere wortel, 

een geschilde appel, kleine tomaatjes, twee halve kiwi’s opsmullen met een lepeltje, stukjes 

komkommer, verse aardbeien, kleine paprika’s, druiven, bessen… 

 We vragen de ouders om de boterhammen en het fruit of de knabbelgroenten in een 

boterhammendoos mee te brengen naar school.  

 We letten erop dat de restjes van fruit en groenten netjes terecht komen in de emmertjes die 

aan de ‘groene mannetjes’ hangen.  

 Tijdens de lesuren worden regelmatig drinkmomenten voorzien.  

o Waarom kiezen we voor drinkwater? 

  Gezond, goedkoop, zuiver, streng gecontroleerd, altijd beschikbaar, goed 

voor het milieu, geen verpakking, altijd fris… 

 In kraantjeswater zitten mineralen zoals magnesium, ijzer en calcium, net als in 

flessenwater dus. Die zijn, evenals vitamines, noodzakelijk voor een goede 

gezondheid. 

o De kinderen mogen tijdens de speeltijden volop water drinken aan onze 

waterfonteintjes. 

o De kinderen mogen plat- en bruiswater meebrengen in hervulbare drinkbussen of 

herbruikbare plastieken flesjes. 

 De leerlingen van de lagere school kunnen op maandag en donderdag soep eten door aan het 

begin van het schooljaar daarvoor in te schrijven. De soep wordt gemaakt van dagverse 

producten.(€0.90) Er zal een rijkelijk gevarieerd aanbod geserveerd worden om de kinderen 

met zoveel mogelijk verschillende groenten kennis te laten maken. Soep is alles in één: lekker, 

licht, voedzaam en gezond.  Instant (zakjes) soep mogen daarom niet meegebracht worden. 

Bij het organiseren van activiteiten verplaatsen de kinderen van 5 en 6 zich zoveel mogelijk te voet of 

met de fiets als de afstand het toelaat.  

De school organiseert een verkeersweek waar de veiligheid en fietsbehendigheid aan bod komen. Een 

leerlijn zorgt voor een mooie opbouw in verkeerslessen in de verschillende klassen.  Jaarlijs nemen we 

deel aan de ‘Strapdag’. 

De leerlingen van de 3e graad gaan om de 2 jaren op zeeklassen.  

→  Zie MOS-beleid op onze school   /   →  Zie Verkeersbeleid op onze school  

 

Er is op school veel aandacht voor de hygiëne, ook in de toiletten.  
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De handen kunnen gewassen worden en er is voldoende toiletpapier aanwezig.  

De school biedt kansen tot nascholing.  Bijv: cursus EHBO leerkrachten.  

!! Binnen EHBO worden van alle leerlingen met gezondheidsproblemen fiches gemaakt die 

toegankelijk zijn voor alle leerkrachten.  

Deze fiches hangen ook bij elke EHBO-post. 
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1. De organisatie van de systematische contactmomenten door het CLB.  

 

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)  

  

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. Ze werken op verschillende vlakken samen met 

de school, maar ze behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij het CLB aankloppen. Je 

kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar de leerling ingeschreven is.  

 

CLB-centrum:  

VRIJ CLB,  Kard. Mercierplein 13, 2500 Lier  

Tel.: O3/  480 80 18        Email: lier@clb-ami2.be  

  

Openingsuren  

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Elke maandag op 

schooldagen open  tot 19.00 uur.  Je kunt met de onthaalmedewerker van jouw school ook (telefonisch) 

een afspraak maken voor andere gespreksuren.  

 

Sluitingsperiodes:  

 Tijdens de weekends  

 Tijdens de wettelijke feestdagen  

 Tijdens de kerstvakantie; min. 2 dagen geopend (zie website)  

 Tijdens  de paasvakantie; min. 2 dagen geopend (zie website)  

 Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus  

 Mogelijke bijkomende sluitingsdagen (bv. Brugdagen): zie website  

Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.  

Voor een volledig overzicht van onze openingstijden verwijzen we u graag naar 

onze website www.clb-ami2.be  

 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  

  

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.   

  

Je kunt naar het CLB...  

 als je kind ergens mee zit of zich niet goed 

in zijn vel voelt;  

 als je kind moeite heeft met leren;  

 voor studie- en beroepskeuzehulp;  

 als er vragen zijn over je kind zijn/haar 

gezondheid, lichaam... ;  

 als je kind vragen heeft rond seks, 

vriendschap en verliefdheid;  

 met vragen rond inentingen.  

 

 

 

Je kind moet naar het CLB...  

 op medisch onderzoek;  

 als het te vaak afwezig is op school 

(leerplicht);  

 voor een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs;  

 om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen;  

 bij een niet zo voor de hand liggende instap 

in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs.   

De maatregelen die het CLB instelt ter preventie 

van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht.  

 

http://www.clb-ami2.be/
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De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig 

heeft.  De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken.  

 

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is 

dan 12 jaar.  

De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.  

 

Op onderzoek: het medisch consult  

 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Deze 

onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren:  

1ste kleuterklas (3/4 jaar)  

1ste lagere school (6/7 jaar)  

4de lagere school (9/10 jaar)  

6de lagere school (11/12 jaar)  

 

 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die 

onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon 

onderwijs op dezelfde leeftijden.  

 

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook 

met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts 

laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je het best aan je CLB.  

  

CLB dossier  

  

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw 

kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:  

 Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op 

school.  

 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.   

 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.   

 We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’.   

  

Het dossier inkijken?   

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd 

mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 

jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het 

volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.   

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een 

gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan 

jeugdhulp.   

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.  Je kunt ook vragen om sommige gegevens 

niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien 

niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.   
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Naar een andere school  

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee 

samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan 

je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de  

 

opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of (indien van 

toepassing) een kopie van het verslag.  

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je 

inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je 

dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.   

En later?  

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste medisch 

consult.  Daarna wordt het vernietigd.  

Een klacht?  

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te 

behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. 

De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.  

 

→  Zie Samenwerkingsafspraken CLB 

 

2.  De organisatie van de vaccinaties door het CLB om het ontstaan en de verspreiding van 

sommige besmettelijke ziektes tegen te gaan. De regering legt het vaccinatieschema vast. 

Inentingen  

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid 

is aanbevolen. Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.  

  

Welke inentingen kan je krijgen?  

 1ste lagere school (6/7 jaar): Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), 

Kinkhoest  

 5de lagere school (11/12 jaar): Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)  

 

 

 

3.De uitvoering van de profylactische maatregelen die het CLB neemt om de verspreiding van 

besmettelijke ziekten. De regering bepaalt hiervoor de nadere regels. 

 

Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur of zorgcoördinator contact met het CLB:  

 Bof (dikoor)  

 Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een  

(klas)groep)  

 Buiktyfus  

 Hepatitis A  

 Hepatitis B  

  Hersenvliesontsteking (meningitis)  
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  Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige 

vorm van buikgriep)  

 Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)  

  Kinderverlamming (polio)  

  Kinkhoest (pertussis)  

  Krentenbaard (impetigo)  

  Kroep (difterie)  

  Mazelen  

  Rode hond (rubella)  

  Roodvonk (scarlatina)  

  Schimmelinfecties  

  Schurft (scabiës)  

  Tuberculose  

  Windpokken (varicella, waterpokken)  

 

→ zie standaardbrief ouders 

 

 


