
HEEFT DE SCHOOL EXTRA AANDACHT  
VOOR KNAP EN ZWAK ? 

 
de leerkracht  
Hij of zij werkt kinderen bij met tijdelijke problemen EN komt tegemoet aan sneller 
vorderende, knappere kinderen door : 
- binnen de klas te differentiëren (= andere materialen, werkbladen aanbieden); 
- hoekenwerk;              
- contractwerk; 
- extra remediërende of verdiepende oefeningen; 
aan te bieden. 
 
Indien nodig wordt een afzonderlijk leertraject uitgewerkt en/of wordt de rapportering 
aangepast.      

 
Opmerking : 
De parallelklassen worden evenwichtig samengesteld, rekeninghoudend 
met het niveau, de emotionele ontwikkeling en de groepsdynamiek. 
Groepswissel kan enkel bij de start van het schooljaar. Het is een 
weloverwogen beslissing van de klastitularis en de directie en gebeurt 
enkel in het belang van het kind. 

 
 
 
de zorgleerkracht 
Zowel in de kleuter- als in de lagere afdeling is er een “zorgleerkracht”. Zij kunnen 
kinderen zowel  binnen als buiten de klas begeleiden, individueel of in groep. De ouders 
worden hiervan verwittigd en worden zo nodig uitgenodigd voor een gesprek. 

 
 

de zorgcoördinator 
Op regelmatige tijdstippen worden op school LVS-toetsen afgenomen. Deze 
‘leerlingvolgsysteemtoetsen’ testen de vaardigheden van alle leerlingen op het vlak van 
technisch lezen, spelling en wiskunde. De toetsen worden niet voorbereid: het is de 
bedoeling te evalueren welke leerstof de kinderen effectief beheersen (écht geïntegreerd 
hebben). De resultaten worden netoverschrijdend vergeleken met leeftijdsgenoten op 
hetzelfde moment. 
Aan u, ouders, worden de resultaten onder de vorm van ‘zones’ toegevoegd aan het rapport.  
Bij kinderen die minder goede resultaten behalen, worden de resultaten in een overleg met 
de leerkracht besproken. Passende ondersteuning wordt geboden door de leerkrachten en 
zorgleerkrachten.  Indien nodig volgt er een oudergesprek. 
 



niveaulezen  
Vanaf september in L2 tot en met L4 starten de kinderen met niveaulezen. Vanaf de 
krokusvakantie in L1. 
2 keer per week, op dinsdag- en donderdagochtend, lezen ze tussen 8u40 en 9u05 in 
groepjes van 3 tot 5 kinderen met hetzelfde leesniveau. 
Dit gebeurt onder begeleiding van een  leerkracht of leesouder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kangoeroeklas 

Meerbegaafde kinderen kunnen vanaf L1 opgenomen worden in de kangoeroewerking. Samen 
met andere kangoeroeleerlingen krijgen ze uitbreidingsleerstof of een andere uitdagende 
opdracht aangeboden. Een evaluatie wordt toegevoegd aan het rapport van de kinderen. 
 
 
Franse les 
Vanaf de derde kleuterklas krijgen de kinderen initiatielessen Frans. 
 
 
ICT-vaardigheden 
We leven in een multimediale wereld; de kleuters  leren spelenderwijs omgaan met 
computers en tablets, in de lagere school wordt het smartboard functioneel gebruikt! 
 
 
 
                                     
 
 

 
 
Atelierwerking 
In de lagere klassen wordt er op vrijdagnamiddag gewerkt in ateliers. 
Daarin werken de kinderen in gemengde groepen (per graad) aan hun 
muzische ontwikkeling. 
Er zijn 4 soorten ateliers: drama, muziek, beeld en techniek. U kan de 
evolutie en prestaties van uw kind in die ateliers volgen in de rapporten 
van december en juni. 

 


