
TAALZORG op schoolniveau 
 

TAALZORGTEAM 

 

Communicatie 

De leden van het Taalzorgteam zijn binnen de school een gekend aanspreekpunt 

voor alle vragen en opmerkingen over taal en zorg. 

Dit gebeurt zowel informeel (op diverse momenten en via diverse kanalen) als 

formeel. Taalzorg kan een item zijn op de klassenraad, op de pedagogische raad 

of op de algemene personeelsvergadering. Vragen en opmerkingen van collega’s 

kunnen aan bod komen op het teamoverleg van Taalzorg. 

Binnen het vak Taalzorg op Smartschool staan alle documenten van het 

Taalzorgteam voor alle collega’s ter inzage. De voornaamste documenten (info 

en richtlijnen) zijn eenvoudig terug te vinden in het mapje “voor iedereen”. 

 

Teamoverleg 

Op dinsdag tijdens het vierde lesuur zijn de leden van het Taalzorgteam vrij voor 

overleg. Minstens een keer per maand is er een officiële overlegvergadering. 

Daarbij komt aan bod: 

- opstart, lopende werking en evaluatie van screening en remediëring 

- opstart, lopende werking en evaluatie van begeleidingscontracten 

- individuele bespreking en opvolging waar nodig 

- communicatie en intervisie 

Het verslag van deze overlegmomenten gaat standaard naar al de leden van het 

team en naar de directie. Naar gelang wat er op de agenda stond, kan het ook 

naar andere leerkrachten gaan. Het staat voor iedereen ter inzage in het vak 

Taalzorg op Smartschool. 

 

Infoavond 

Elk schooljaar organiseren we een infoavond voor ouders van de betrokken 

leerlingen. Die vindt doorgaans plaats na de Allerheiligenvakantie, i.e. na de 

eerste screening (instaptoets). 

Ouders van leerlingen van het eerste jaar TSO krijgen duiding bij de 

screeningsresultaten en informatie over de verdere werking. 

Daarnaast luisteren we naar de bevindingen en opmerkingen van ouders van 

leerlingen met een begeleidingscontract (vanaf het tweede jaar). Dit gebeurt 

tekens in aanwezigheid van enkele leerlingen uit het zesde jaar als 

‘ervaringsdeskundigen’. 



Het verslag van de infoavond gaat naar alle deelnemers aan de infoavond, naar 

alle directieleden en leerkrachten van de school. Ook naar ouders die niet 

aanwezig kunnen zijn, maar wel aangegeven hebben dat ze het verslag willen. 

 

Leden 

Het taalzorgteam bestaat uit Benny Verbercht (coördinatie), Nadine Van de 

Velden, Stéphanie Engelen, Kris Verstappen en Eline Martens. De werking wordt 

opgevolgd en ondersteund door An Luyten (pedagogisch coördinator). 


