ONS ZORGTEAM
Zorg in het lager: de Vlinderklas
Welkom in onze vlinderklas!
Graag stellen wij ons even aan u voor:
Ik ben juf Tine.
Na enkele jaren met heel veel liefde les te
geven in de tweede graad, stort ik me vanaf
dit jaar op een nieuw avontuur als zorgjuf in
de vlinderklas.
Als klasleerkracht merkte ik vaak dat sommige
kinderen nood hadden aan wat extra
aandacht of ondersteuning of dat bepaalde
leerstof voor sommige kinderen toch nog net
iets te moeilijk was.
Voor deze kinderen is de vlinderklas een grote
hulp.
Ze krijgen de kans om zich hier op hun eigen
tempo en op hun eigen niveau te ontwikkelen.
Een uitdaging die ik met heel veel plezier aanga.

Ik ben juf Kristel.
Ik ben zorgcoördinator op onze school. Onze zorgwerking is een
nauwe samenwerking van ons volledige schoolteam met de ouders,
onze directie, de ondersteuning van externen en het CLB.
Ik bekijk samen met de leerkrachten en met juf Tine welke leerlingen
nood hebben aan extra hulp en ondersteuning en op welke manier we
dat het beste kunnen bieden. De werking wordt ook regelmatig
geëvalueerd zodat we steeds kunnen bijsturen indien nodig. We
zitten dan ook meermaals per jaar met alle partijen rond de tafel.
Voor de rest van mijn takenpakket verwijs ik graag naar ons zorgbeleid dat ook terug te
vinden is op onze website.

Vlinders
Dit klasje werd speciaal ontworpen om onze
leerlingen de zorg en ondersteuning te bieden die ze
nodig hebben.
In deze klas krijgen de kinderen de mogelijkheid om
even wat extra hulp en aandacht te krijgen en te
werken op hun individuele niveau en aan hun eigen
noden.
De begeleiding kan individueel, in kleine groepjes in
ons zorgklasje of klasintern.
Samen met de klasleerkracht, het zorgteam en de
ouders wordt er gekeken naar de noden van het kind
en beslissen we waaraan gewerkt moet worden.
In ons vlinderklasje wordt voornamelijk gewerkt rond de
basisleerstof rekenen en taal.
We geven extra uitleg, bieden extra (speelse) oefenkansen
aan en werken op het tempo en het niveau van het kind.

We hebben in onze vlinderklas ook een
rust- en praatbank. Hier kunnen kinderen
die het moeilijk hebben even tot rust komen
en een gesprekje voeren met een
(zorg)leerkracht en/of klasgenoot.
Even tot rust komen op deze bank mag ook
steeds met een boek erbij.

Zorg bij de kleuters
Ik ben juf Ellen,
Na 10 jaar als juf van de peuters en eerste kleuters heb ik ervoor gekozen om zorg en
ondersteuning te bieden in de kleuterklassen.
Samen met het team gaan we voor
een brede zorg met oog voor het
totale kind omdat iedereen anders is
en andere noden/behoeften heeft.
Ieder kind moet zich goed voelen op
onze school en heeft recht op de tijd
en ruimte die hij/zij nodig heeft om
zijn/haar leertraject af te werken.
Hierbij werk ik nauw samen met
juf Kristel, onze zorgcoördinator en
de kleuterjuffen. We bekijken en
bespreken samen welke kleuters er
extra inoefening, uitdaging of
ondersteuning nodig hebben. Dit
kan op verschillende gebieden nl.
motorisch, taal, wiskunde, …
In de 3e kleuterklas bereiden we de kleuters voor op het eerste leerjaar. Er wordt aan
voorbereidend rekenen en taal gedaan. Dit wordt op een speelse manier aangebracht met
allerlei spelletjes. Voor wiskunde passen we de didactiek van het ijsbergrekenen toe. Met
materialen en spelvormen van het ijsbergconcept maken we wiskunde voor alle kinderen
aantrekkelijk.

