
 
 
 

STICORDI - maatregelen voor  alle leerlingen 
 

 
STIMULEREN 

 

 Succesbeleving wordt vanuit positivisme aangemoedigd. 

 Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de beperkingen binnen de klasgroep en 

houden hier rekening mee. 

 Evaluaties worden niet vergeleken met die van andere leerlingen, maar met 

vorige prestaties. 

 Er wordt duidelijke feedback gegeven over prestaties en vorderingen. 

 Een controlerende houding t.o.v. eigen werk wordt gestimuleerd. 

 Er wordt doelgericht gewerkt door uit te leggen waar de leerling mee bezig 
is,waarom er geoefend wordt. 

 Er is  continuïteit en samenhang in de begeleiding. 

 Lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses van de leerling. 

 Bespreken met de ouders hoe ze zinvol kunnen meewerken aan het 
leesproces. 

 In de klas is een sfeer van aanvaarding van leerlingen met leerproblemen. 

 Er wordt gezorgd voor een goede band en een veilig klimaat. 

 Leestaken worden beperkt. 

 Leerlingen krijgen een gepaste plaats in de klas. 

 Leerkrachten bepalen zelf met wie leerlingen samenwerken. Ze zorgen voor 
een goede begeleiding. Er worden geen taken voor groepswerk meegegeven 
naar huis. 

 Leerkrachten geven duidelijk aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen. 

 Leerlingen gebruiken de digitale agenda. 

 Toetsen en takenworden ruimschoots op tijd aangekondigd. We werken met 
vaste toetsdagen voor Frans, Nederlands en wiskunde. 

 Toetsen en taken worden gespreid aangeboden. 

 Bij taalvakken wordt de evaluatie van spelling vooraf vastgelegd, afhankelijk 

van het te evalueren lesdeel. 

 Er worden geen spellingsfouten aangerekend in niet-taalvakken. Ze worden 
wel aangeduid en verbeterd, bij voorkeur niet altijd in rood. 

 Voor schriftelijke evaluaties wordt er gestreefd naar een sobere lay-out.  
 

 
  



COMPENSEREN 

 

 Teksten die in de klas moeten worden gelezen, laten we voorlezen door 

           andere leerlingen of worden zelf voorgelezen door de docent.  

 Leerlingen maken nooit onverwacht een oefening aan bord. 

 Ondersteunende technologie bij lezen en schrijvenis toegestaan. 

 Indien er leesproblemen zijn,zal de leerling de leesoefeningen eerst kunnen 

voorbereiden. 

 Leerlingen krijgen de kans om op de leerstof vooruit te lopen zodat de leerstof 
al een stukje herhaling is. 

 Leerlingen krijgen voldoende tijd voor oefeningen en opdrachten. 

 Leerkrachten verschaffen goede, gecorrigeerde kopieën van nota’s en 

oefeningenvia Vakkennieuws op het digitale leerplatform Smartschool. 

 Voor boekbesprekingen wordt de lectuurlijst samen met de leerlingen 

opgesteld. 

 Hulpmiddelen worden in overleg met de vakwerkgroep toegestaan. 

 Al dan niet op verzoek van de leerling worden vragen toegelicht doorde 
leerkracht (controleren of vragen en instructie begrepen zijn – de kans geven 
tot vragen ter verduidelijking) 

 Leerlingen worden erop gewezen indien ze bepaalde vragen niet of 
onvollediginvulden. 

 Vragen en opdrachten voor schriftelijke evaluaties wordenniet gedicteerd. 

 Er wordt gezorgd voor voldoende visualisatie van de leerstof. 

 Er wordt rekening gehouden met verminderde concentratie. 
 

 
REMEDIËREN 

 

 Indien nodig worden leerlingen uitgenodigd voor remediëring. Voor de 
eerstejaars werd dit opgenomen in het lessenpakket (Anders Bekeken), voor 

de tweedejaars vindt dit plaats na de schooluren. 

 Leerkrachten bieden oplossingsmethodes aan. 

 Leerlingen maken gebruik van stappenplannen en leerstrategieën. 

 Meervoudige opdrachten worden uitgesplitst. 

 Leerkrachten verschaffen goede, gecorrigeerde kopieën van toetsen en taken 

via Vakkennieuws op het digitale leerplatform Smartschool. Alsook blanco 
exemplaren voor het inoefenen van de leerstof. 

 
 
DISPENSEREN 

 
Het voorstel tot dispenserende maatregelen wordt geformuleerd in de adviesfase. 

Het is de klassenraad die nadien autonoom bepaalt in hoeverre het curriculum kan 
ofmag aangepast worden, omdat dit ook consequenties heeft voor 
evaluatie,clausulering en overgangen naar andere onderwijsniveaus of naar een 

andereschool. 
 

 
 


