
 
 
 
Leerlingenbegeleiding – het schoolteam 
 

De school ziet leerlingenbegeleiding niet als een afzonderlijke discipline, maar  als 
een integraal deel van  haar werking.  Dit betekent dat leren kiezen, leren leren en 
socio-emotionele begeleiding verweven zitten in elk vak.  Elke leerkracht is een 
begeleider. Leerlingenbegeleiding beperkt zich niet tot individuele leerlingen die 
problemen hebben, maar gaat uit van  een zo breed mogelijke zorg voor alle 
leerlingen. Elke leerling krijgt dus al de aandacht die hij nodig heeft om succesvol te 
zijn. Bovendien garandeert  de school die aandacht ook via een aantal expliciete 
kanalen. 

De klastitularis 

Elke klas beschikt over een klastitularis. Dit is meestal een leerkracht die 
verscheidene uren per week  aan  de klas les geeft, of een vak, dat specifiek voor  de 
studierichting is, onder zijn hoede heeft. De klastitularis volgt de hele klas 
administratief op. Hij vormt een aanspreekpunt voor problemen in de klas en kan als 
schakel tussen ouders, leerlingen en secretariaat optreden. Bovendien beschikt hij 
per leerling over een individueel dossier dat  alle vakken overkoepelt. Daardoor is hij 
bij oudercontacten een bevoorrecht gesprekspartner. Bij een langere 
afwezigheid  zorgt de klastitularis er ook voor dat  alle lesnota’s in orde blijven. 

 De klassenraad 

Op geregelde tijdstippen komen alle leerkrachten van de klas samen. Op dat 
moment bespreken ze de studieresultaten van elke leerling  en formuleren ze 
eventueel een advies. Als dit nodig blijkt, start de klassenraad een traject van 
studiebegeleiding op. Soms adviseert ze een andere studierichting. Elke advies dat 
de begeleidende klassenraad uitbrengt, wordt ook schriftelijk meegedeeld. Ook 
problemen rond orde en tucht kunnen het voorwerp van een klassenraad uitmaken. 
Op het einde van het schooljaar komt de delibererende klassenraad tot een 
eindbeslissing voor elke leerling. 

De leerlingenbegeleider 

De school beschikt over een leerkracht die zijn navorming heeft afgestemd op 
leerlingenbegeleiding. Dit betekent dat de leerlingenbegeleider als spil fungeert voor 
de socio-emotionele begeleiding van de leerlingen. Hij verwerkt de informatie die 
binnenkomt via de diverse kanalen  - leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en 
CLB - en bezorgt de relevante gegevens en documenten  aan de betrokken 
partijen.  Soms gebeurt dit via een mondelinge samenspraak, een andere keer via 



het digitale platform Smartschool. 

De school kiest bovendien voor een ‘opendeurpolitiek’, een laagdrempelige aanpak 
van haar socio-emotionele begeleiding. In het kader hiervan moet een foto in de 
agenda van de leerlingen de herkenbaarheid van de begeleider vergroten. Verder is 
hij quasi permanent aanspreekbaar tijdens de gewone schooluren en op alle 
oudercontacten te contacteren. 

De bedoeling hiervan is om een vertrouwensband op te bouwen met ALLE leerlingen 
- zowel die MET als die ZONDER een specifieke zorgvraag. Vanuit dit  vertrekpunt 
probeert de school, in het belang van elke leerling,  een aangenaam en positief 
klimaat op te bouwen, het te versterken en te onderhouden. 

Alle informatie die de leerlingenbegeleider verzamelt, valt onder de discretieplicht die 
zijn ambt vereist. Hij deelt de gevoelige informatie enkel met de personen die deel 
uitmaken van de cel leerlingenbegeleiding (zie verder). Dit sluit uit dat slechts één 
persoon op de hoogte is van een bepaalde problematiek. Bij de bespreking van een 
zorgvraag  kunnen zo ook  verschillende invalshoeken aan bod komen, waardoor de 
kans vergroot dat de  betrokken leerling in het beste zorgtraject stapt. Na bespreking 
van de zorgvraag wordt dus altijd een individueel traject uitgestippeld, dat zowel 
intern - via klastitularis, vertrouwensleerkracht of leerlingenbegeleider - als extern  - 
via CLB of externe hulpverlening - kan lopen. Op regelmatige tijdstippen wordt dit 
traject geëvalueerd, bijgestuurd of beëindigd. 

 De cel leerlingenbegeleiding 

Het CLB, de leerlingenbegeleider en de directeur vergaderen ook op regelmatige 
basis.  Samen vormen zij de cel leerlingenbegeleiding.  Tijdens de vergaderingen 
van deze cel worden leerlingen besproken met leerproblemen en/of problemen op 
psychosociaal of medisch gebied. Wijzigingen in de familiale toestand of onverwacht 
tegenvallende studieresultaten vormen soms de aanleiding tot het bespreken van 
een leerling. Op elk moment  staat het belang van de leerling voorop en zoekt de  cel 
naar een oplossing op maat. Vaak betekent dit  dat de leerling nadien instapt in een 
traject van persoonlijke begeleiding. De besprekingen die de cel voert, zijn altijd 
vertrouwelijk. 
 
 


