
            

          

BASISZORG VOOR ALLE LEERLINGEN (FASE 0) 

 

INSTRUCTIE 

• De leerkracht gebruikt verzorgde taal en spreekt niet te snel.  

• De leerkracht geeft korte en duidelijke instructies. 

• In de eerste graad wordt mee genoteerd op het bord of er wordt gebruik gemaakt van het 

bordboek 

• Een verzorgd bordgebruik of een presentatie ondersteunen het noteren. 

• We delen langere instructies op in stappen. 

• Voor het vak wiskunde geeft de leerkracht opgaven op papier (niet enkel dicteren of op het 

bord/PowerPoint).  

• De leerkracht zorgt voor een duidelijke vormgeving van de cursus. 

• Er worden duidelijke, gestructureerde opdrachten voorzien.   

WERKVORMEN 

• Alle oefeningen die in klas gemaakt worden, worden verbeterd. Of er wordt een 

verbetersleutel aangeboden.  

• Bij groepswerk ziet de leerkracht toe op een evenwichtige groepsverdeling, en als de nood 

zich voordoet mag een groepswerk individueel afgewerkt worden. 

LEERINHOUD 

• De les begint met een korte herhaling van de vorige les of een situering van de les in het 

geheel.   

• De cursussen zijn inhoudelijk goed opgebouwd. 

• We maken de leerlingen duidelijk wat basisleerstof en verdiepingsleerstof is. 

LEREN LEREN 

• De leerkracht voorziet een inhoudstafel en leert de leerlingen deze te gebruiken. 

• Er is aandacht voor het tempo en de kwaliteit bij het noteren.   

• Leerlingen mogen hun cursus laten controleren door de leerkracht. 

• Na een hoofdstuk staat de ingevulde cursus online (Smartschool). 

• De leerling weet duidelijk welke leerstof hij moeten kennen en kunnen.  

Er wordt aangegeven wat basis- en verdiepingsleerstof is. 

• De leerkracht geeft tips om structuur aan te brengen in de cursus in functie van ‘leren leren’.  

• In het 1ste jaar is er extra aandacht voor het maken van de boekentas (bijhebben juiste 

materiaal, te zware boekentas vermijden, gebruik maken van stappenplan…). 

• In het eerste jaar wordt er gewerkt met een kleurensysteem voor de verschillende vakken: 

groen: Nederlands 

blauw: Frans 

geel: wiskunde.   

• Grote taken en toetsen worden ruim op voorhand gepland in klas en komen in de digitale 

schoolagenda (Smartschool). 

• Er zijn maximaal 2 toetsen per dag, met uitzondering van voorexamens waarvoor niet moet 

gestudeerd worden. 



• In de sperperiode (vijf schooldagen voor de examens) worden geen toetsen gepland, met 

uitzondering van voorexamens waarvoor niet moet gestudeerd worden. 

• De school biedt ondersteuning aan: er zijn leercoaches en sessies leren leren. 

• In het eerste jaar wordt er 1uur remediëring aangeboden. 

• Er is mogelijkheid om over de middag op pc te werken in de middagklas en om avondstudie te 

volgen.   

HULPMIDDELEN 

• Leerlingen worden vooraf duidelijk geïnformeerd over het materiaal nodig in de les of bij een 

taak. 

• Leerlingen leren in de lessen gebruik maken van hulpmiddelen zoals omzettingstabellen, 

formularia, stappenplannen bij het oplossen van vraagstukken, (online) woordenboek, 

spellingscorrector, webtools... 

• Benodigde hulpmiddelen (passer, rekentoestel, atlas…) worden bovenaan het examenblad 

vermeld. 

• Bepaalde toetsen en examens gebeuren met ZRM voor iedereen, andere zonder (afhankelijk 

van de leerplandoelen). In de derde graad gebruiken alle leerlingen voor alle toetsen en 

examens een ZRM. 

• Bij schrijfoefeningen als klas- of huistaak wordt de leerling gestimuleerd om gebruik te maken 

van een PC en een (digitaal) woordenboek/spellingchecker indien beschikbaar.  

LEEROMGEVING 

• De leerkracht ziet er mee op toe dat alleen het noodzakelijke materiaal op de bank ligt. Er is 

aandacht voor orde en netheid bij de leerlingen.   

FEEDBACK 

• Leerlingen worden aangemoedigd als ze hun best doen.   

• De leerkracht geeft taken en toetsen terug, bespreekt en/of verbetert ze met de leerling en 

zorgt voor de nodige remediëring.  

EVALUATIE 

• De leerling krijgt voldoende toetskansen voor alle vakken. Wanneer een ll afwezig was voor 

een toets, maakt hij de inhaaltoets op woensdagnamiddag in de inhaalstudie. 

• De inhoud van (grote) opdrachten worden altijd schriftelijk opgegeven of is terug te vinden op 

Smartschool. 

• Er is een duidelijke lay-out voor toetsen en examens met voldoende ruimte om te antwoorden.  

• De vragen worden duidelijk geformuleerd 

• De puntenverdeling wordt op het blad vermeld. 

• Grote opdrachten worden opgedeeld in deelopdrachten, eventueel met een tussentijdse 

indiendatum. 

• Er wordt gekeken voor een realistische tijdsdruk. 

• Leerlingen worden tijdens een toets regelmatig op de tijd gewezen zodat ze niet blijven 

hangen bij een vraag.   

• Er is voldoende variatie in de vraagstelling. 

• De leerkracht laat de leerling een kladblad gebruiken indien gewenst 

• Leerkracht houdt rekening met tussenstappen bij het quoteren.  

• Bij spellingsfouten worden geen punten afgetrokken bij niet-taalvakken als de betekenis van 

het woord duidelijk is.   

• Bij schrijfvaardigheid en leesvaardigheid primeert in bso de inhoud. 

PEDAGOGISCH 

• De leerkracht heeft aandacht voor een goed klasmanagement.  

• De leerkracht moedigt orde en netheid aan. 



• De leerkracht moedigt een verzorgd taalgebruik aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


