
Onze zorgwerking 

  

Fase 0 BREDE BASISZORG 

Fase 1 VERHOOGDE ZORG 

Fase 2 UITGEBREIDE ZORG 

Fase 3 IAC 

o voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

o samenwerking met ouders 

o CLB kan ingeschakeld worden 

o onderwijsbehoeften van de leerling en gerichte aanpak bepalen 

o klasleerkrachten werken nauw samen met de zorgleerkrachten 

o kan in kleine groepjes gewerkt worden 

o in of uit de klas 

o kangoeroewerking 

o voor alle leerlingen 

o vooral klasleerkracht 

o verlengde instructie 

o uitdagendere oefeningen wanneer nodig 

o hulpkaartjes 

o aangepaste toetsen (hoeveelheid, niveau en tijd) 

o … 

o zorgleerkracht op klasniveau 

o co-teaching 

o wekelijks overleg tussen (zorg)leerkrachten 

 

o voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

o CLB start een traject op + nauwe samenwerking met 

ouders 

o onderwijsbehoeften van de leerling en gerichte aanpak 

opvolgen en bijsturen waar nodig 

o klasleerkrachten werken nauw samen met de 

zorgleerkrachten en (indien nodig) met externen 

o kan in kleine groepjes gewerkt worden 

o mogelijkheid tot samenwerking met zorgpartners 

buiten de school 

Individueel Aangepast Curriculum 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZORGBROCHURE 

Stedelijke Basisschool Hoedjes van Papier 

Lagere school: Thibautstraat 65, 2100 Deurne 

Kleuterschool: Maarschalk Montgomerylaan 15, 2100 Deurne 

De zorgcoördinator 

De zorgcoördinator werkt op het 

niveau van de school, de 

leerkrachten en de kinderen. Ze 

organiseert en coördineert alle 

zorgactiviteiten en neemt contact 

op met CLB of andere externe 

hulpverleners. Ze is de brugfiguur 

tussen ouders, kinderen, het 

schoolteam, het zorgteam en 

externe instanties. Iedereen is 

welkom en vragen stellen staat vrij! 

Kaya De Backer 

Georgette Girard 

 
U kan ons bereiken via Smartschool. 

Het CLB 

Het CLB komt tussen na een 

hulpvraag van de ouders, 

leerkrachten of de school.  

Ze hebben beroepsgeheim en 

werken discreet.  

Het CLB werkt gratis en biedt 

informatie, hulp en begeleiding 

(psychisch, leren en studeren, 

gezondheidszorg, 

onderwijsloopbaan). 

Sofie Van der Heyden 

Sofie.vanderheyden@so.antwerpen.be 

 

 

 

De zorgleerkrachten 

Zij zorgen er samen met de 

klasleerkrachten voor dat elke 

leerling zoveel mogelijk leer- en 

groeikansen krijgt. De 

zorgleerkrachten werken zoveel 

mogelijk in de klas voor 

begeleiding van zelfstandig werk 

van de zorgleerlingen. Af en toe is 

instructie binnen kleine groepjes 

mogelijk.  

Kleuterschool: 

Vicky Clarys  

Caroline Cosson  

 

Lagere school: 

Ine Loosens  

Annik Thys  

Nathalie Hechtermans 

Nancy Erkens 

 
U kan ons bereiken via Smartschool. 

 

Externen 

NOA  

(netwerk ondersteuningsteam 

Antwerpen De leerexpert) 

 

Robin Somers 

Robin.somers@so.antwerpen.be 

 

Rina Schepers 

Rina.schepers@so.antwerpen.be 
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