Website
JAARPLAN ZORG
September
Start RALFI-lezen 2e leerjaar
Start tempo-lezen (3e lj.)
Start kwartierlezen (4e lj.)
CLB:
- zitdagen
- bijzondere bepalingen
- medische onderzoeken
- doorgeven leerlingen gemotiveerde verslagen
Afname LVS wiskunde ( enkel 1e leerjaar)
Besprekingen met het ondersteuningsnetwerk
Opstarten begeleidingen ondersteuningsnetwerk
Oktober
Afname LVS wiskunde (2e tot en met 6e leerjaar)
Afname LVS spelling (2e tot en met 6e leerjaar)
Afname LVS lezen (2e en 3e leerjaar)
Afname Welbevinden en betrokkenheid
Leerlingenbesprekingen alle leerjaren
November
Voorleesweek staat in het teken van de voorleesvaders.
18 tot en met 26 november 2017
http://www.voorlezen.be/
December
Logopedisten en kinesisten informeren
Leerlingenbesprekingen met alle leerjaren
Oudercontacten
Januari
Gedichtendag: Dicht mee!
25 januari 2018 tot 31 januari 2018
Http://www.poezieweek.com/activiteiten/gedichtendag

Februari
Afname LVS wiskunde
Afname LVS spelling
Afname LVS lezen (1e, 2e en 3e leerjaar)
Afname AVI-niveaus 6e leerjaar
Afname welbevinden en betrokkenheid
Besprekingen met logopedisten/kinesisten/externen
Leerlingenbesprekingen voor het 1e en 2e leerjaar
Tussentijdse evaluatie ondersteuningsnetwerk
Maart
JEUGDBOEKENMAAND EUREKA
Thema techniek en wetenschap
van 1 tot 31 maart 2018

Avond ouderparticipatie straffen en belonen
6 maart 2018
Besprekingen met logopedisten/kinesisten/externen
Start Peer tutoring
Bespreking BASO-fiche 6e leerjaar
Leerlingenbespreking studiekeuze 6e leerjaar met CLB
Leerlingenbesprekingen alle leerjaren
April
Afname AVI-niveaus
Infoavond eerste leerjaar
Mei
Afname AVI-niveaus
Overgangsgesprekken kleuterschool
Juni
Leerlingenbesprekingen van het 1e tot en met het 5e leerjaar
Klassenraden
Evaluatiegesprek ondersteuningsnetwerk

Dit misschien ergens onderbrengen op de website ?
Taakverdeling in de zorg schooljaar 2017-2018
Meester Rud: zorgcoördinator (1e, 2e en 3e leerjaar)(voltijds)

-

Ondersteuning klasintern/klasextern voor rekenen en taal
Uitbreiding leerstof voor leerlingen met een leervoorsprong
Socio-emotionele ondersteuning van leerlingen
Begeleiding en ondersteuning leerkracht anderstalige nieuwkomers
Filteroverleg onderbouw
Zorgadministratie onderbouw
Administratie outputdossier
Beleidsondersteuning
Organisatie onderbouw overleg met externen
Vervangen leerkrachten tijdens overleg bovenbouw
Zorgplatform Broekx (leerlingvolgsysteem input)

Juf Sabine: zorgcoördinator (4e, 5e en 6e leerjaar)(voltijds)

- Ondersteuning klasintern/klasextern voor rekenen en taal
- Ondersteuning leren leren
- Ondersteuning studiekeuze 6e leerjaar en leerlingen 5e leerjaar die overstap
maken
- Socio- emotionele ondersteuning van leerlingen
- Filteroverleg bovenbouw (vervangen tijdens filteroverleg onderbouw)
- Zorgadministratie bovenbouw
- Administratie outputdossier
- Beleidsondersteuning
- Kriebelteam
- Organisatie bovenbouw overleg met externen
- Vervangen leerkrachten tijdens overleg onderbouw
- Zorgplatform Broekx (leerlingvolgsysteem beheer en input)
Juf Kaat (AN-leerkracht – bewegingsleerkracht - zorgleerkracht )– l
(leerkracht muziek- zwemleerkracht)

-

Begeleiding anderstalige nieuwkomers
Ondersteuning klasleerkrachten in begeleiden anderstalige nieuwkomers
Begeleiding leerlingen met een motorisch probleem (bodymap)
Administratie AN-leerlingen
Voorbereiding AN-leerlingen op verdere schoolloopbaan
Geven van muzieklessen
Geven van zwemlessen

Zorgleerkrachten (2 zorguren)

- Ondersteuning en/of begeleiding van de klasleerkracht
- Ondersteuning leren leren
- Ondersteuning leerlingen klasintern/-extern voor taal, rekenen, lezen, W.O….

