
 
 
 

ZORG OP SCHOOL 
 
 
 
Het leerlingvolgsysteem (LVS) 
Een LVS verschaft in de eerste plaats de leerkracht een nauwkeurig beeld van de 
leervorderingen van de afzonderlijke leerlingen en van de leeropbrengst over een langere 
periode. Op individueel niveau en op klasniveau (aan de hand van een klasoverzicht) is een 
dergelijk systeem vooral nuttig in het kader van zorgbreedte omdat het toelaat leerlingen die op 
een bepaald ogenblik minder goed vorderen of van wie de ontwikkeling sneller verloopt dan 
verwacht, tijdig te detecteren. Aan de hand van die informatie kan de leerkracht zijn/haar 
pedagogische aanpak en didactische werkvormen meer toespitsen op individuele behoeften. 
Ook kan hij/zij de nodige acties ondernemen om eventuele problemen te diagnosticeren en te 
remediëren en om het leer- en onderwijsproces bij te sturen. 
 
Het LVS-VCLB is een leerlingvolgsysteem, ontwikkeld door VCLB vzw, de koepelorganisatie 
van de Vlaamse Vrije Centra voor Leerlingbegeleiding 
 
 
Periodes normeringstesten: 
eerste leerjaar: 
eind september/begin oktober: wiskunde  
eind januari: wiskunde-spelling-lezen  
begin juni : wiskunde-spelling-lezen 
 
 
andere leerjaren: 
eind september/begin oktober: wiskunde-spelling-lezen  
eind januari: lezen (spelling, rekenen in overleg met het zorgteam) 
begin juni : lezen (spelling, rekenen in overleg met het zorgteam) 
 
 
Interpretatie van de normeringstesten (GAUSS-curve = de normale verdeling) 
 
 

 
 
 
 



Het MDO (MultiDisciplinair Overleg) 
Drie maal per jaar is er een intern MDO. Dit is een overleg tussen de klasleerkracht, de 
zorgcoördinator en de directie. We bespreken prioritair welbevinden en betrokkenheid van elk 
kind. We vergelijken klasresultaten met deze van het LVS, maar willen kind en ouders bewust 
maken van de vorderingen van het unieke kind. We streven naar een ‘egocompetitieve houding’ 
( ‘procesmatig vergelijken met je eigen vorderingen’), niet naar vergelijken met anderen.  
Doel is de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling in kaart te brengen  
Leerlingen waarbij we advies van het CLB nodig hebben, worden besproken op het 
onthaalgesprek met CLB dat maandelijks plaatsvindt. Via het agenda wordt u hiervan op de 
hoogte gebracht. 
 
 

Het zorgteam 

De klasleerkracht is de spilfiguur van zorg en staat in voor een eerste spontane signalering 
van zorgen. 
De leerkrachten worden bijgestaan door een zorgteam dat bestaat uit directie, 
zorgcoördinatoren en zorgleerkracht(en). 
 
De zorgleerkrachten 
De zorgleerkrachten werkt op drie verschillende niveaus: 
 
 Op schoolniveau denkt de zorgleerkracht mee na over de schoolwerking, nieuwe    
ontwikkelingen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbeteren.  
Regelmatig vergaderen directie en zorgleerkracht en/of -coördinator over de werking van de 
school. 
De zorgcoördinator coördineert het overleg tussen CLB, ouders, externe begeleiders (logo, 
kiné,…) wanneer dit noodzakelijk is.  Zij is aanwezig op een overleg op vraag van één van de 
betrokkenen. 
 
Leerkrachtniveau 
Er is op regelmatige basis een overleg tussen de zorgleerkracht, zorgcoördinator en 
klasleerkracht waarin de klaswerking, kinderen of deelleergebieden besproken kunnen worden. 
De zorgcoördinator volgt gedurende verschillende schooljaren dezelfde kinderen op, waardoor 
zij goed op de hoogte is van de evolutie van kinderen. Indien nodig wordt het CLB betrokken bij 
deze besprekingen. 
 
De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om 
kinderen te begeleiden die het moeilijker hebben, maar ook hoe we snellere kinderen meer 
uitdaging kunnen bieden, hoe we de werkhouding van kinderen kunnen verbeteren, hoe we het 
leren lezen kunnen ondersteunen …. 
 
Kindniveau 
Sommige kinderen hebben extra (individuele) begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij lezen, spelling, 
schrijven, …  
De kinderen worden ondersteund zowel in als buiten de klas.  
Leerstof kan extra ingeoefend, herhaald of geremedieerd worden.  
Sommige kinderen hebben nood aan een meer individuele begeleiding. Dit gebeurt in de 
zorgklas of door de zorgleerkracht in de klas. 
 
 
 
 
 
 



Ons zorgteam: 
an.tips@parkschoolmortsel.be (zorgleerkracht 1ste leerjaar+ kangoeroewerking + coördinatie) 
myriam.vandepeer@parkschoolmortsel.be (zorgleerkracht 2de  en 3de  leerjaar + coördinatie) 
lynne.vandevyver@parkschoolmortsel.be (zorgleerkracht 2de en 3de leerjaar) 
anja.vertongen@parkschoolmortsel. (zorgleerkracht 4de, 5de en 6de leerjaar + coördinatie) 
katrijn.vanoverloop@parkschoolmortsel.(zorgleerkracht 4de,5de en 6de leerjaar) 
elke.vanderhallen@parkschoolmortsel.be (anderstalige nieuwkomers, schrijfondersteuning 1ste 
en 2de leerjaar) 
 
 
GON/ION + Ondersteuningsnetwerk: 
Voor leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor type 2,4,6 en 7 
blijven de scholen voor buitengewoon onderwijs die tot nu toe GON-of ION-begeleiding gaven 
in gewone scholen, ondersteuning bieden aan de gewone scholen. 
  
Voor leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor type basisaanbod, 3, 
7 en 9 worden er ondersteuningsnetwerken gevormd. 
De Parkschool is verbonden aan OKOPLUS. 
Onze ondersteuner is Bram Winkels: bram.winkels@okoplus.be 
 
 
Hoe organiseren wij verhoogde zorg op school? 
 klasinterne ondersteuning door de zorgleerkracht 
 klasexterne ondersteuning: de zorgleerkracht begeleidt klasextern een kleine groep leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften. Dit gebeurt op korte en/of lange termijn naargelang de 
nood. 
 
 
SOL 
Het digitaal (SOL) leerlingendossier van elke leerling ondersteunt het handelen van het 
zorgteam.  
 
 
Het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) 
Het CLB werkt schoolnabij, maar toch onafhankelijk. Het welzijn van de leerling staat centraal. 
Artsen, intercultureel medewerker, maatschappelijk werkers, psychopedagogen en 
verpleegkundigen werken samen. 
Als leerling, ouder, leerkracht en schooldirectie kan je met je vragen en problemen in 
vertrouwen terecht. Het is een veilige plek omdat de medewerkers van het CLB gebonden zijn 
aan het beroepsgeheim. Bij het CLB kan je terecht met vragen en zorgen rond: leren en 
studeren, onderwijsloopbaan, gezondheidszorg en sociaal emotionele ontwikkeling. 
Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis. 
 
CLB AMI2 
Sint Benedictusstraat 14b 
2640 Mortsel  
03/443 90 20 
mortsel@clb-ami2.be 
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Contactgegevens  

 E-mail: directie@clb-ami2.be 
 bij dringendheid is Daniel bereikbaar via GSM: 0497/42.87.68 
 telefoon 03/443.90.20 

  
Vestigingscoördinator is Kim Verbelen  

 E-mail: kim.verbelen@clb-ami2.be 
  
CLB ankers: 

 ilse.martens@clb-ami2.be 
 tina.decuyper@clb-ami2.be 
 hilde.demeutter@clb-ami2.be 

  
Contactpersoon loopbaanteam: 

 jade.vanetterbeeck@clb-ami2.be 
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