
O N S  Z O R G S Y S T E E M  
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KLEUTERSCHOOL DE LINK  



WIE IS WIE  

Kleuterjuffen  

 De juf is de eerste verantwoordelijke voor haar 

 kleuters. Zij kent haar kinderen het beste en zal 

 ook instaan voor het aanbieden van de  

 eerste zorg = eerstelijnszorg  

 

Zorgcoördinator  

 Wanneer de eerstelijnszorg ontoereikend blijkt, 

 dan zal de juf de zorgcoördinator 

 inschakelen. Deze biedt een extra zorg.  

 

 

 



WIE IS WIE  

Directie  

 Wekelijks vindt er een zorgoverleg plaats tussen 

 de directie en de zorgcoördinator.  

 De directie ondersteunt het zorgbeleid.   

 

CLB (= centrum voor leerlingenbegeleiding)  

 

   



ZORGSYSTEEM 

1) Intern MDO (multidisciplinair overleg) 

  

 - directie, juf en zorgcoördinator  

 - kleuters besproken die moeilijkheden hebben

 - sterke en zwakke punten van een kind  

 - nagegaan welke interventies mogelijk zijn  

 Voorbeelden: meer tijd geven, extra uitleg, aangepaste 

 materialen gebruiken,…    

 - deze nieuwe aanpak zal geëvalueerd worden 



ZORGSYSTEEM  

  
 - mogelijkheid tot observatie door zorgjuf  

 - afhankelijk daarvan beslissing tot 
 zorginitiatieven voor de kleuter  

 

 Mogelijke begeleidingen door de zorgcoördinator:  

  - extra taalaanbod  
  - ondersteuning socio-emotionele   
  problemen  

  - ondersteuning op gebied van   
  denkontwikkeling (concentratie,   
  voorbereidend rekenen,…)  



ZORGSYSTEEM  

Belangrijk:  

 

Bij de beslissing om een kleuter te laten begeleiden 

door de zorgjuf, wordt gekeken naar: de specifieke 

kleuter, in deze situatie en in deze klas. Er wordt niet 

standaard gewerkt.  

 

Wanneer uw kleuter begeleid wordt dan zal u 

hiervan op de hoogte gebracht worden door de juf.  

U mag steeds contact opnemen voor meer info.  



ZORGSYSTEEM  

2) Extern MDO (multidisciplinair overleg)  

 

 - zelfde principe als het intern MDO  

 - directie, juf, zorgcoördinator en CLB  

 - kleuters besproken waarvoor onze schoolse 

 zorg ontoereikend blijkt  

 - wij krijgen advies van het CLB  

 - wanneer uw kleuter besproken wordt, dan zal 

 u op de hoogte gebracht worden door de juf 



ZORGSYSTEEM  



TAKENPAKKET ZORG  

Zorgcoördinator is werkzaam op 3 niveaus:   

 

1) Kindniveau (ondersteunen/begeleiden van kleuters)  

 

2) Lerarenniveau 

 

3) Schoolniveau  



TAKENPAKKET ZORG 

2) Lerarenniveau 

- samenwerken  

- ondersteunen/begeleiden  

- materialen aanbieden  

 

 3 keer intern MDO  

 tweemaandelijks 
zorgoverleg 

3) Schoolniveau 

- contacten externen (artsen, 
logo, kinesisten, CLB,…)   

- contacten ouders  

- samenwerking zorg lagere 
school  

- scholengemeenschap  

 

 2 keer extern MDO  

 tweemaandelijks sociaal 
MDO  

maandelijks zorgoverleg met 
zorgcoördinator lagere 
school  

 



OM AF TE SLUITEN…  

 

Graag wil ik jullie meegeven dat wij transparant 

trachten te werken:  

 

 wij staan open voor jullie bevindingen/zorgen 

 Vragen? Spreek me gerust aan  

 

  Wees dus zéker welkom!   


