
 

 

19 november 2015  
 
Zorgbeleid Campus Redingenhof 
 
Beste ouder 
 
Iedere leerling is uniek met zijn eigen talenten, uniek in zijn eigen denken en zijn. Vanuit dit 
basisprincipe hebben wij al verschillende jaren ons zorgbeleid ontwikkeld.  
 
Gebaseerd op het zorgcontinuüm en het nieuwe M-decreet willen we graag enkele 
belangrijke aandachtspunten meegeven.  
 
Als school willen we inspelen op de verschillen tussen leerlingen en willen we al onze 
leerlingen de kans geven zich zo goed mogelijk te ontplooien. We proberen gelijke kansen te 
creëren door anders te handelen. Hoe beter we op de hoogte zijn van de specifieke 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen, hoe beter we ondersteuning op maat van de 
leerling kunnen bieden. Hierbij verliezen we de draagkracht en de mogelijkheden van de 
klasgroep, de leerkrachten en de school natuurlijk niet uit het oog.  
 
Hoe pakken we dit aan ?  
 
Zorg begint in de eerste plaats bij de goede zorg van ouders: tijd maken voor je kinderen, 
duidelijkheid bieden en grenzen durven stellen, je zoon/dochter op een positieve manier 
stimuleren en aanmoedigen, tijdig communiceren met de school bij vragen of bemerkingen, 
weekschema of agenda samen met je zoon/dochter overlopen, ondersteuning bieden bij 
examens, …  
 
De zorg op school kan je vergelijken met de zorg van ouders voor hun kinderen.  
Zoals een ouder voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt een leerkracht of school voor zijn 
leerlingen. Er zijn verschillende niveaus van zorg die onze school nastreeft.  
 
 Brede basiszorg: voor alle leerlingen en door de verschillende vakleerkrachten  
 Verhoogde zorg: voor leerlingen met specifieke zorgbehoeften door de 

vakleerkrachten en de leerlingenbegeleiding door middel van bv individuele 
handelingsplannen,… 

 Zorg uitbreiding: voor leerlingen met specifieke zorgbehoeften door het zorgteam of 
externe (gon-begeleiding, therapeuten, CLB, …) 

 Hulp bij overstap: school op maat  

Binnen het kader van de brede basiszorg hebben we dan ook gekozen om al onze leerlingen 
meer tijd toe te kennen om hun examens af te leggen en zo hun optimaal presteren te 
bevorderen. Ervaring en onderzoek leren ons dat tijdsdruk de stress tijdens de examens 
alleen maar laat toenemen.  

We wensen iedereen heel veel succes met de examens. Met extra vragen over ons 
zorgbeleid kan u altijd terecht bij ons team van leerlingenbegeleiding: 

 
 
Sanne Thoelen, Dorien Tilkens  1ste-  3de jaar  
Sofie Snyers  4de – 7de jaar  
Nikki Veugelen  leerondersteuning algemeen 


