Zorg op onze school
Een kleuter die zich goed voelt op onze school, is in staat om optimaal tot leren te
komen. Daarom is het welbevinden één van onze belangrijkste vertrekpunten.
De klasjuf is de belangrijkste juf voor uw kind. Het is haar taak om optimale
ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen van haar klas. Zij observeert haar
kleuters en heeft een goed zicht op hun volledige ontwikkeling. Zij brengt de
ontwikkeling van al haar kinderen in kaart. Kinderen op onze school krijgen kansen
om hun eigen tempo te ontwikkelen.
Op regelmatige tijdstippen komt het zorgteam samen: de klasjuf, de zorgjuf,
de zorgcoördinator, directie en eventueel onze medewerker van het clb. We bekijken
dan samen de ontwikkeling van de leerlingen. We gaan na welke
extra groeikansen onze kleuters nog nodig hebben.
De zorgleerkracht ondersteunt de klasjuf om extra aan deze groeikansen te
werken. Dat kan zijn door het aanbrengen van extra materialen in de klas, extra
activiteiten te organiseren, te gaan meespelen met de kinderen….Zij verzamelt ook
observatiegegevens.
Wanneer deze ondersteuning niet voldoende blijkt voor uw kind, bespreken wij uw
kleuter individueel met het zorgteam. We bekijken welke aanpak, aanpassingen uw
kind nodig heeft op dat moment. Deze extra zorg op maat neemt de
zorgcoördinator op. Aan de hand van een oudergesprek en/of een brief wordt u
steeds op de hoogte gebracht van de acties die we zullen starten.

Soms kunnen we niet voldoen aan de noden die uw kind nodig heeft en zijn alle
bovenstaande ondersteuningen onvoldoende om uw kind verder te helpen in zijn of
haar ontwikkeling. In samenspraak met alle partijen ( ouders, klasjuf, zorgleerkracht,
zorgcoördinator, directie, clb) zullen we dan op zoek gaan naar de beste oplossing.
Dit kan zijn door hulp van instanties buiten de school in te roepen (logopedie,
kinesitherapie, onderzoeken….) Misschien moeten we op zoek naar een andere
school op maat voor je kleuter.

In dit alles is het heel belangrijk dat we ook met jullie, als ouders open kunnen
communiceren. Info uitwisselen over hoe uw kind functioneert op school en thuis,
vinden we dan ook heel waardevol. Indien u ook zelf met vragen of bezorgdheden
zit, kan ook u een oudergesprek aanvragen!

