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De zorgwerking op onze school 
In onze school staat het opvoeden van kinderen tot gelukkige, zelfbewuste en mondige jonge mensen 
centraal. We streven ernaar al onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen te geven, hen te laten 
schitteren elk in hun eigen talenten, en hen een waardenkader aan te reiken dat hen in hun latere leven zal 
leiden. Hun ontplooiing als totaal persoon, met hoofd, handen én hart staat daarin centraal. 
 
Deze waarden worden nagestreefd in elke studierichting, en de keuze van de juiste studierichting draagt in 
belangrijke mate bij tot het welbevinden van iedere leerling. Maximale slaagkansen in het hoger onderwijs 
of bij het doorstromen naar de arbeidsmarkt zijn het uiteindelijke doel van onze inzet. In deze context is het 
heel natuurlijk dat de zorg om onze leerlingen veel aandacht krijgt. 
 
Zorg op school situeert zich op de domeinen leren en studeren, het welbevinden van de leerling op 
psychisch, sociaal en fysiek vlak en de onderwijsloopbaan. Deze domeinen zijn onderling met elkaar 
verbonden en zijn belangrijk voor elke leerling. Maar de intensiteit en de aard van de ondersteuning kunnen 
verschillen per leerling. Om te bepalen wie op welk moment en op welk niveau zorg krijgt en biedt, werken 
we met de pyramide van het zorgcontinuüm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

De brede basiszorg (fase 0) 

Een zorgzame school zoals de onze creëert een zorgaanbod voor zoveel mogelijk leerlingen. Er is heel 
veel aandacht voor een brede basiszorg. Dit betekent dat we aandacht hebben voor de noden van 
zoveel mogelijk leerlingen en een antwoord bieden op hun onderwijsbehoeften. Daardoor belanden 
er zo  weinig mogelijk leerlingen in fase 1 waar ze verhoogde zorg nodig hebben. Het zijn voornamelijk 
de vakleerkrachten die instaan voor de brede basiszorg.  

 

1. Leren en studeren 

Om leerlingen te ondersteunen bij het leren en studeren zorgen we voor eenduidige en correcte 
vragen bij toetsen en examens en lezen we deze ook voor aan de leerlingen (vooral in de eerste 
graad en in de studierichtingen met arbeidsgerichte finaliteit). Cursussen worden in een duidelijk 
lettertype getypt zodat ze makkelijk leesbaar zijn, ook voor leerlingen met dyslexie.  

Alle leerlingen krijgen voldoende tijd om toetsen en examen te maken. Om het studeren te 
ondersteunen, werken leerkrachten en leerlingen met een nauwkeurig ingevulde digitale agenda 
en een toetsenplanner. Afhankelijk van de studierichting, het leerjaar en de vakgroepen, mogen 
leerlingen gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rekenmachine, formularium, 
spellingscontrole en een woordenboek (bij arbeidsgerichte finaliteit).  

Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun cursus en hun oefeningen te laten nakijken door de 
leerkracht na de les. Na een langere periode van afwezigheid van een leerling, zullen de leerkrachten 
het bijwerken van de cursussen en de leerstof actief opvolgen en remediëring aanbieden. Dat 
laatste gebeurt ook bij leerlingen met mindere resultaten. Na de Kerstexamens en de Paasexamens 
worden er met het oog op vooruitgang tijdens het lopende schooljaar, remediëringsplannen 
opgemaakt. Alle leerlingen die dit wensen, krijgen van de leerkracht extra oefeningen of 
opdrachten die hen ondersteunen en/of uitdagen.  

Het aanleren van een goede studiemethode en leerattitudes behoort eveneens tot de brede 
basiszorg. Leerkrachten wisselen ook hun werkvormen voldoende af om het concentratievermogen 
van de leerlingen te verhogen en het zelfstandig leren te bevorderen. Er wordt voldoende 
gedifferentieerd binnen de klas (uitdaging op maat van elke leerling) en leerlingen worden 
aangespoord om actief deel te nemen aan de les.  

Leerlingen van de eerste graad krijgen studie- en huiswerkbegeleiding. In HASP-O Stadsrand ligt de 
focus daarbij ook op taalvaardigheid. De leerlingen van de eerste graad van HASP-O Stadsrand 
leggen examens af per klasgroep (niet in grote zaal) met eigen klasgenoten.  

 
 
 
 
 

 



 
 

2.  Welbevinden  
 

De zorg om het welbevinden van de leerling uit zich onder andere in het streven naar een goede  
klassfeer: leerlingen en hun klastitularis maken bij het begin van het schooljaar afspraken waarvan  
we het naleven blijven bewaken. Het onthaalmoment voor nieuwe leerlingen op de eerste 
schooldag, een aangepast programma voor de eerstejaars in de eerste schoolweek en de 
vriendschapsdagen (meerdaagse uitstap) zorgen ervoor dat iedereen zich welkom en verbonden 
voelt. Er is daarbij ook oog voor de mogelijke negatieve invloed van vroegere schoolervaringen.  
 
Middagspeeltijden zijn rustig en aangenaam met aandacht voor sport  en ontspanning. Het 
functioneren van de leerlingen in de klasgroep, wordt regelmatig besproken tijdens goed 
georganiseerde klassenraden. De invloed van socio-culturele achtergrond, maatschappelijke 
kwetsbaarheid, etnische afkomst, taalachterstand en cultuurverschillen op het leren worden daarbij 
niet over het hoofd gezien. Zieke leerlingen worden van nabij opgevolgd. 
  
Leerlingen kunnen dagelijks terecht in een laagdrempelig zorglokaal. Problemen als faalangst, stress 
of te grote prestatiedruk worden bespreekbaar gemaakt en aangepakt. Tijdens de praktijklessen ligt 
bijzondere nadruk op veiligheid en we hechten veel belang aan gezondheid en hygiëne. Pestgedrag 
wordt niet getolereerd, hier treden we streng tegen op.  
 
 

3. Onderwijsloopbaan  

Een goede begeleiding van de studiekeuze begint op het moment van de inschrijving en is van 
belang gedurende de hele studieloopbaan. We hebben daarbij extra aandacht voor de keuzes van 
de leerlingen aan het einde van een graad, dus na het 2de, het 4de en het 6de jaar (het leven na de 
middelbare school). Hiervoor werken we o.a. samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB). Het CLB helpt ons ook bij het signaleren van en werken aan schoolmoeheid en spijbelgedrag.  

 



 

Verhoogde zorg (fase 1) 

Voor een aantal leerlingen (zowel zonder als met een diagnose) zal een brede basiszorg niet volstaan: zij 
hebben naast de basiszorg nood aan extra ondersteuning, aan verhoogde zorg vanuit de school. Niet alleen 
de vakleerkrachten maar ook de klastitularissen treden hierbij op de voorgrond. Zorgteam en CLB bieden 
ondersteuning.   
 
Onze school voorziet de mogelijkheid om op maat van de leerling maatregelen te nemen, binnen de grenzen 
van het redelijke, zodat er niet geraakt wordt aan het gemeenschappelijk curriculum. Alle maatregelen die 
wij nemen, blijven er op gericht dat deze leerlingen de aansluiting met de klasgroep niet kwijtraken. 
 
 

1. Leren en studeren 

Leerlingen die hier nood aan hebben kunnen gebruik maken van ingevulde cursussen, pictogrammen of 
een laptop in de klas. Digitale handboeken en voorleessoftware zijn beschikbaar op aanvraag. Ook schrijf- 
en gebarentolken kunnen op school worden ingeschakeld voor leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsnood.  
 
Het aanleren van een persoonlijke studieplanning met de agenda of een bijkomende studieplanner, behoort 
eveneens tot de (verhoogde) zorg die de school aanbiedt. Daarnaast bieden we de leerlingen individuele 
studiebegeleiding, al dan niet in samenwerking met externe experten.  
 
Het gebruik van hulpmiddelen zoals een rekenmachine, formularium, spellingscontrole of woordenboek  zijn 
in de fase van de verhoogde zorg ook toegelaten voor leerlingen met specifieke zorgnoden in de richtingen 
met finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit (doorstroom/arbeidsgericht). Ook het voorlezen van vragen 
bij toetsen en examens in tweede en derde graad, is mogelijk op vraag van leerlingen met een verhoogde 
zorgnood (in de eerste graad gebeurt dit standaard).  
 
Leerlingen kunnen ook medeleerlingen ondersteunen. Een buddy kan een klas- of schoolgenoot helpen met 
allerlei praktische en organisatorische kwesties. Bij het zorgteam (de zorgcoördinatoren) en/of het CLB 
kunnen leerlingen terecht voor individuele gesprekken.  
 
In de zorgklas kunnen leerlingen met een zorgprofiel hun examens maken. Ze krijgen extra tijd (vroeger 
starten, langer doorwerken) en de vakleerkracht komt (in de mate van het mogelijke) even langs om vragen 
te beantwoorden of vraagt een (vak)collega om dat te doen.  

 
 

2. Welbevinden 

Ook leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen krijgen bijkomende ondersteuning. Langdurig 
zieke leerlingen worden goed opgevolgd en kunnen gebruik maken van Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) 
en Bednet, synchroon onderwijs op afstand  via internet en computer, rechtstreeks en in interactie met hun 
klas.  
 



 
Uiteraard is er ook extra aandacht voor en opvolging van problemen die bij de basiszorg gesignaleerd 
werden, in samenwerking met het CLB en/of het Ondersteuningsnetwerk.  
 
 

Uitbreiding van zorg (2de fase) 
Voor een beperkt aantal leerlingen volstaat ook de verhoogde zorg niet. Het CLB wordt op vraag van de 
school, de leerling en/of ouder(s) betrokken bij de individuele probleemanalyse. Ofwel begeleidt het 
zorgteam de leerling verder en formuleert zij een voorstel aan de begeleidende klassenraad voor de aanpak 
in de klas. Indien dit niet mogelijk is, start het CLB een individueel traject op in samenwerking met de school, 
de ouder(s) en de leerling.  
 
Op basis van het advies dat geformuleerd wordt, zullen verdere stappen worden gezet om de leerling zorg 
en omkadering te bieden. Vaak zal het de begeleidende klassenraad zijn die - in samenwerking met het CLB, 
de ouders en de leerling - hierover een beslissing neemt op basis van de verkregen informatie. Specifieke 
maatregelen en ondersteuning in fase 1 van verhoogde zorg kunnen dan worden verder gezet, aangepast of 
uitgebreid.  

 

 

Overstap naar school op maat (3de fase) 

Als het zorgaanbod van onze school ondanks alles inspanningen nog steeds onvoldoende tegemoet komt 
aan de onderwijsbehoeften van de leerling, of wanneer de school onvoldoende draagvlak heeft om adequaat 
in te gaan op de zorgvraag, kan een overstap naar een school op maat met een meer specifiek (zorg)aanbod, 
een zinvol alternatief zijn. 
 

 

Structurele partners van het zorgbeleid op school 
 
CLB 
Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kan helpen bij vragen over Leren en studeren (problemen met 
lezen, schrijven, rekenen, leren ...), de onderwijsloopbaan (vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, 
attesten en diploma's ...), psychisch en sociaal functioneren (depressieve gevoelens, stress, faalangst, 
pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...) en preventieve 
gezondheidszorg (gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...).  
 
Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, 
psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ... Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de 
leerling, ouders of van de school. Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school 



 
het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling (en 
eventueel de ouders).  
 
Vrij CLB Limburg, afdeling Sint-Truiden, Gazometerstraat  7, 3800 Sint-Truiden 
Meer info: 011 58 62 10 of sinttruiden@vclblimburg.be 
 

 

Het Ondersteuningsnetwerk 

Leerlingen die beschikken over een verslag waaruit blijkt dat ze kampen met een bepaalde stoornis (gedrag, 
spraak- en taal, ASS, …) en/of wiens zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen, 
kunnen voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.  

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De 
scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor 
buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams. 

Elk ondersteuningsnetwerk heeft een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. Ouders kunnen op die 
manier doorheen het hele schooljaar bij het ondersteuningsnetwerk terecht met vragen over ondersteuning. 

Meer info: zorgloket.zuidlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 

Onze contactgegevens 
 

 

 

 

HASP-O Zepperen 
Kasteelstraat 53 
3800 Zepperen (Sint-Truiden) 

Tel: 011 68 24 63 
Fax: 011 69 58 83 

 

HASP-O Stadsrand 
Diestersteenweg 146 
3800 Sint-Truiden 

Tel: 011 68 23 39 
Fax: 011 69 11 40 

 

 



 
  

  

 
 

 

https://www.hasp-o.be/zepperen 

https://www.hasp-o.be/stadsrand 
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