
2021-2022
ZORG in de Kiem



ZORGTEAM Kleuterschool

- Zorgcoördinator: juf Kelly kellywollaert@kobos.be

- Zorgjuf kleuterschool: juf Kelly

ZORGTEAM Lagere school

- Zorgcoördinator: juf Hilde: hildeverbesselt@kobos.be

- Zorgleerkrachten:

- Juf Magali: 1ste – 2e - 3e leerjaar magalidecleyre@kobos.be

- Meester Lauri: 2e - 4de leerjaar laurivandeneede@kobos.be

- Juf Caroline: 5e - 6e leerjaar carolinederore@kobos.be 

DIRECTIE

- Hilde Verbesselt: hildeverbesselt@kobos.be:  015 71 31 76   /   0486 64 06 68

Wie zit er ons ZORGteam?

mailto:kellywollaert@kobos.be


Wie zit er nog in ons team?
► CLB: Centrum voor leerlingenbegeleiding

- Noordwest-Brabant Gendarmeriestraat 63 – Vilvoorde 

- 02/ 251 15 55 

- Contactpersoon De Kiem: Dirk Janssens: 
   janssensd@clbnwb.be 0490/ 44 28 54

► Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant

- Onw.noordbrabant@gmail.com

- In samenwerking met het CLB en de school



Wat doet een ZOCO?
► Gestructureerd overleg klasleerkrachten en zorgleerkrachten.

► Gesprek klasleerkrachten op gesprek bij zoco KS om 

zorgkleuters/zorgleerlingen te bespreken.

► Volgt iedere kleuter/leerling op. 

► Klasoverdracht voorbije leerjaar naar het volgend leerjaar.  Deze overdracht is 

een bron van informatie over de verschillende vakonderdelen.

► Communicatie met externe partners (CLB, ON, LOGO,..)



Juf Kelly/ VLINDERJUF: zoco KS + zorgjuf in de kleuterschool/1ste leerjaar

… ondersteuning, extra paar ogen, verbondenheid met de kleuters behouden,…

- MAANDAG: klasopdracht in 1ste kleuterklas + KRULLENBOL + Biba en Loeba 

  yoga

- DINSDAG : klasopdracht in peuterklas + KRULLENBOL + Biba en Loeba + yoga

- WOENSDAG en DONDERDAG: zorgjuf 1ste leerjaar  + medidatie 

(belangrijk voor opvolging  overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar) 

- WOENSDAG en DONDERDAG: 2kk en 3kk ondersteuning / taaltraject /    

  testafname + opvolging

Zorg in de kleuterschool
Hoe doen we dat..?



Zorg in de kleuterschool
Hoe doen we dat..?

KRULLENBOL
⇒ De schrijfritmiek vormt de rode draad 

doorheen de methode. 

⇒peuterklas tot en met 3de kleuterklas = 

GROEILIJN

► wisselwerking klank en beweging.

► door muziek samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en 
bewegingsuitdrukkingen

► bewegingen ontstaan als reactie op muzikale prikkel

► => SCHRIJVEN is een complexe bezigheid. Daarom leren we ze al 
schrijven in de kleuterklas



► BODYMAP met BIBA en LOEBA: (klasjuf/turnjuf/zorgjuf)

► MEDITATIE : ‘ Ik kom even tot rust’

► Afname, analyse en opvolging bepaalde observatietesten … zoals 

NIEUW … KOALATEST

► ONDERSTEUNING LEERKRACHTEN en OBSERVATIES KLEUTERS

Zorg in de kleuterschool
Hoe doen we dat..?



KOALA taalscreening kleuters

● Vanaf 2021-2022 taalscreening kleuteronderwijs, bij het begin van de 

leerplicht (5 jaar)

● Taalscreening van 10/10 tot 30/11

● DOEL: snel zicht hebben op de taalvaardigheid en aanpak uitvoeren

● Nederlands onvoldoende beheerst: actief taalintegratietraject Nederlands
 

● Taalbad, …



Zorg lagere school
Wie doet wat? 

- Co-teaching

- Ondersteunen van 

klasleerkrachten

- Sporenbeleid

- Kangoeroeklas: extra 

spoor projectwerking

- Sprint (leessoftware)

- Afname AVI/ LVS

- Preteaching

- Analyse en 

remediëring of 

verrijking

- Leescontract/

tafelcontract

Zorgjuf Magali, zorgjuf Caroline en meester Lauri

Enkele voorbeelden uit het takenpakket:



CO -TEACHING

▪ Samen met de klasleerkracht lesgeven

▪ In de klas 

▪ Verschillende vormen

▪ 3 of 4 -sporenbeleid

Zorg lagere school
Hoe doen we dat? 



CONTRACTWERK

▪ Zelfstandig werk via 

werkbrief

▪ Eigen tempo

▪ Rekening houdend met 

individu

INITIATIE FRANS

▪ 3e en 4e leerjaar

▪ Op een speelse manier

▪ Spreken en luisteren

▪ Voorbereiding op 3e graad

Zorg lagere school
Hoe doen we dat? 



● Hartenkiem / vriendschapsbank / time -out plekje

● Witte juf = vertrouwenspersoon: juf Kelly

Leerlingen kunnen de witte juf aanspreken of steken een briefje in de witte 

brievenbus. (Hartenkiem)

● Pestbeleid

● Kiemraad: juf Magali en juf Kelly 

Zorg op schoolniveau



De Kiemraad



WAAROM?

► Een eigen inbreng in de school

► Oplossingen bedenken

► Creatieve ideeën geven

► Hulp bieden bij activiteiten

► …



WAT IS DE KIEMRAAD?

► Geleid door juf Kelly en juf Magali

► +/- 4 keer samenkomen

► Voor elke Kiemraad: brainstorm met de klas

► Ideeën van de klas worden meegebracht naar de Kiemraad

► Ideeën worden besproken

► Verslag maken en vertellen aan de klas.



WIE KAN MEEDOEN?

► Vanaf het 3e leerjaar 

► 2 leerlingen per klas

► Eigenschappen

Kunnen vertellen

Durven spreken voor een groep

Creatief zijn

Andere leerlingen kunnen aansporen en enthousiast maken



Als je de hulp van een ander accepteert, 

betekent dat niet dat je gefaald hebt.

Het betekent dat je er niet alleen voor staat!


