Mijn kind krijgt extra hulp van de zorgleerkracht. Moet ik nu in paniek slaan?
Neen, natuurlijk niet. Hieronder een woordje uitleg over zorg in onze school.
Brede basiszorg
Onze zorgleerkrachten werken volgens onze nieuwe zorgwerking waarbij de zorgleerkracht
naast de klasleerkracht staat om hier en daar een kind een duwtje in de rug te geven. Zij
kennen de kinderen van de klas en kunnen in vele gevallen door mee in de klas te staan
preventief hulp bieden of gelijklopend met de leerkracht de les aan een kleinere groep geven.
Met af en toe een tweede leerkracht mee in de klas kunnen we kinderen meer zorg aanbieden
en kan er tijdens de les korter op de bal gespeeld worden.
We noemen dit “brede basiszorg” voor de kinderen.
Met deze term bedoelen we dus alle gewone zorg die we met onze
mensen aan uw kind (en de andere kinderen van de klas) kunnen
bieden. Zo wordt er vooral preventief gewerkt!
Het kan dus best zijn dat het aan u niet gemeld wordt dat uw
kind met de zorgleerkracht heeft gewerkt. En dat hoeft ook niet
want alles gebeurt in de gewone klaswerking.
Dit in tegenstelling tot waar vroeger de taakleerkracht (woord bestaat niet meer) altijd de
minder sterke kinderen uit de klas nam om in een langlopend traject te remediëren. (=
bijwerken) Dit traject was steeds in samenspraak met de ouders.
Het kan ook zijn dat de sterkste leerlingen van de klas van de zorgleerkracht extra uitdagende
oefeningen krijgen. De voorwaarde is wel dat ze die extra uitdaging zelfstandig kunnen
doormaken. Wij noemen hen de kangoeroekinderen. Zij krijgen een paarse kaft voor hun extra
materialen.
Verhoogde zorg
Als de gewone brede basiszorg niet volstaat om aan de onderwijsbehoefte van een kind te
voldoen, gaan we naar een volgende fase: “de verhoogde zorg”. Het schoolteam is nog in
staat om binnen de gewone/reguliere werking en met de beschikbare zorgmensen onderwijs
te bieden dat de ontwikkelingskansen garandeert. Het CLB ondersteunt de school (op de
achtergrond) en u als ouder wordt mee betrokken.
Als het nodig is, zal de zorgleerkracht een leerling / een groepje
leerlingen remediëren op een bepaald vakonderdeel. (vb. na
ziekte) Er kunnen ook spellinggroepjes, extra leesgroepjes of
rekengroepjes uit verschillende klassen gevormd worden. (dit is
geen brede basiszorg meer, maar we noemen dit dus “verhoogde
zorg”)
Uitbreiding van de zorg
Soms slagen we er als schoolteam, ondanks alle inspanningen in fase 0 en 1, niet in om
bepaalde kinderen te helpen. Hier is dus nood aan extra inzichten en begeleiding. Dan komen
we in een volgende fase: “uitbreiding van de zorg”. We proberen hier een antwoord te
vinden op de hulpvraag van de individuele leerling. Dit is geen taak van de leerkracht of
zorgleerkracht. We doen beroep op gespecialiseerde mensen. De school laat zich dus bijstaan
door het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding). Zij nemen hier de begeleiding in handen.
Het CLB is een medewerkingspartner van de school om waar nodig de juiste zorg te bieden.

Zo is het soms nodig voor kinderen om ook buiten de school extra
hulp te krijgen. Ook hier begeleidt het CLB ons als school en u als
ouder hierin. De medewerking van het CLB (en andere externe
organisaties) noemen we dus “uitbreiding van zorg”.

Wij als Rozenkransschool, als leerkrachten, als zorgteam groeien jaar na jaar in onze
zorgwerking. Door deze groei leren we specifieke methodieken en werkvormen meer en meer
integreren in onze gewone klaswerking. Dat wil zeggen dat heel wat zaken die vroeger in de
verhoogde zorg zaten, nu al gewoon in onze klaswerking (= brede basiszorg) voor alle
kinderen kunnen toegepast worden.

