
TAALZORG op leerlingniveau 
 

BEGELEIDINGSCONTRACTEN 

 

Leerlingen TSO met een taalleerstoornis komen in aanmerking voor een 

begeleidingscontract. Daarin staan maatregelen die hen begeleiden en 

ondersteunen op onze school. 

 

1) individueel intakegesprek met ouders waarin gepeild wordt naar 

de specifieke noden van de leerling 

Bij inschrijving wordt steeds naar een eventuele taalleerstoornis gevraagd. Als die er is, 

worden de ouders uitgenodigd voor een individueel intakegesprek dat doorgaans 

plaatsvindt tijdens de laatste week van de zomervakantie (bij boekbedeling). 

Ook als we tijdens het schooljaar merken (via titularis of vakleerkracht) dat een bepaalde 

leerling extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ouders uitgenodigd worden voor een 

intakegesprek. 

Ook ouders van leerlingen die nog geen begeleidingscontract hebben maar wel uitvallen 

op de vervolgtoets (tweede screening) in het eerste jaar worden uitgenodigd. 

 

2) opstellen begeleidingscontract 

Een begeleidingscontract is opgesteld in de vorm van een contract. Op de voorkant staat 

het engagement van de school (de overeengekomen ondersteunende maatregelen), op 

de achterkant staat het engagement van de ouders (opvolging) en van de leerling die 

belooft zijn/haar best te doen. 

De mogelijke maatregelen zijn onderverdeeld in algemene maatregelen (die voor iedere 

leerling gelden) en specifieke maatregelen (waar bij deze leerling bijzonder op gelet moet 

worden). 

Een begeleidingscontract is geldig als het ondertekend wordt door de school (directeur) 

en door de ouders en leerling. De leerling heeft zijn/haar begeleidingscontract altijd bij in 

zijn/haar schriftelijke agenda. 

Het begeleidingscontract wordt zo snel mogelijk na goedkeuring bezorgd aan alle 

betrokken partijen: leerling, ouders, directie, titularis en vakleerkrachten. Het wordt ook 

in het leerlingvolgsysteem op Smartschool ingevoerd. 

 

3) opvolgen begeleidingscontract 

De lopende werking van het begeleidingscontract wordt opgevolgd door het 

Taalzorgteam. Dit gebeurt zowel op het teamoverleg (minstens 1 keer per maand) als op 

talloze informele overlegmomenten. 



Om de werking met de begeleidingscontracten te vergemakkelijken, vragen we dat 

leerlingen met een contract hun naam op toetsen en proefwerken steeds in fluo 

markeren. 

Voor eventuele vragen, onduidelijkheden of opmerkingen kunnen alle betrokken partijen 

steeds bij ons terecht. De ouders kunnen ons bereiken via Smartschool en via e-mail. 

Onze contactgegevens staan op elk begeleidingscontract vermeld. 

Indien nodig, kan een begeleidingscontract ook tijdens het schooljaar aangepast worden. 

 

4) evaluatie begeleidingscontract 

Op het einde van elk schooljaar is er een bevraging bij de ouders en leerlingen naar de 

werking van het begeleidingscontract. 

Als alles goed loopt, wordt het contract ongewijzigd heropgenomen voor het volgend 

schooljaar. Als er iets moet aangepast worden, dan kan dat (na overleg). 

Meer algemene feedback over de werking van de begeleidingscontracten komt aan bod 

tijdens de jaarlijkse infoavond (overleg met ouders). Daarbij worden ook leerlingen uit 

het zesde jaar betrokken als ‘ervaringsdeskundigen’. 

 


