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SAMEN ONDERSTEUNING 
BIEDEN:
JE STAAT ER ALS LEERLING NIET 
ALLEEN VOOR 

 

Bij ons kom je in contact met personeelsleden 

met verschillende taken, maar allemaal met 

hetzelfde doel: ervoor zorgen dat jij er niet alleen 

voor staat. 

Wanneer je ’s morgens de schoolpoort nadert, 

word je verwelkomd door een ondersteuner. 

Ondersteuners houden toezicht en zijn altijd 

aanspreekbaar op de speelplaats. Voor school of 

tijdens de speeltijd kan je voor administratieve 

zaken zoals doktersbriefjes terecht bij de 

ondersteuners van het leerlingensecretariaat. Je 

wordt er met de glimlach geholpen. 

De bel gaat! Tijd om aan een lesdag te beginnen. 

Onze leerkrachten zijn je eerste aanspreekpunt 

en antwoorden op al je vragen. Eén van de 

leerkrachten van een klas is aangeduid als 

klassenleraar. Die vraagt regelmatig hoe jij je 

voelt in de klas. Als je een probleem ervaart, kan je 

bij je klassenleraar terecht. Hij/zij is ook het eerste 

aanspreekpunt voor je ouders. 

Wanneer het nodig is, kan je langsgaan bij de 

leerlingenbegeleiding in wat wij het “KOMPAS” 

noemen. Als je even het noorden kwijt bent, 

bieden onze leerlingenbegeleiders een luisterend 

oor. Als jij een extra zorgvraag hebt, bespreken we 

samen hoe we jou kunnen ondersteunen om alle 

lessen op een goede manier te volgen. 

Samen met jou en je vakleerkrachten gaat de 

leerlingenbegeleider op zoek naar het gepaste 

traject op maat zodat je je beter kan voelen. Indien 

nodig nemen we contact op met het CLB of 

externe ondersteuners die jou kunnen helpen 

met je probleem.

Heb je extra hulp nodig bij het studeren? Je kan 

in de eerste plaats terecht bij je leerkrachten. Als 

dit niet volstaat, staan onze leercoaches klaar. Zij 

analyseren samen met jou welke moeilijkheden 

je ondervindt bij het studeren. Zo wordt een 

concreet plan opgesteld om jouw studiemethode 

verder te ontwikkelen. 

Ook organiseren we persoonlijke, coachende 

reflectiegesprekken tussen jou en je klassenleraar 

over hoe je je voelt, je studiekeuze enz. Zo werken 

we aan een hechte band. 

Samengevat: ondersteuners, leraars, 

klassenleraars, leerlingenbegeleiders, externe 

ondersteuners, leercoaches en directies 

overleggen doorheen het schooljaar intensief om 

jou de nodige ondersteuning op maat te bieden.
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