
Het zorgteam bestaat uit 2 zorgcoördinatoren en verschillende zorgondersteuners. 

 

De zorgcoördinatoren – kortweg “zoco” – coördineren de hele zorgwerking. Zij zijn het 

aanspreekpunt voor iedereen op school: ouders, kinderen, leerkrachten, therapeuten, … 

Zorgondersteuners werken op de klasvloer. Zij werken in alle klassen een aantal uren per 

week en helpen in kleine groepjes. Soms begeleiden zij een kind individueel. Samen met de 

klasleerkracht volgen zij de evolutie van ieder kind op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Altijd in overleg met u!! 

Op het Groene Dal telt elk kind.  

Wij willen dat elk kind zich goed voelt op school en dat het zich ten volle kan ontplooien. 

Om elk kind de meest optimale kansen te geven om de eindtermen te behalen – ook de 

meest kwetsbare kinderen – staat er naast de vaste leerkracht ook een zorgteam klaar.  

Het zorgteam werkt een zorgbeleid uit. Er wordt onder andere: 

- breed nagedacht over onze pedagogische aanpak als school 

- met klasleerkrachten meegedacht en samengewerkt  

- met groepjes of individuele kinderen geoefend 

- samen met ouders overlegd 

- gesprekjes gevoerd met kinderen 

- … 

 

Zorg op school: wat is dat? 

Het zorgteam… 

voor kinderen: soms wilt een kind iets kwijt, wil het even over zijn of haar 

problemen vertellen. Onze deur staat open voor elk ‘probleem’. Wij luisteren, 

praten, denken mee na. Dit kan gaan over vriendschap, een gezinssituatie die 

verandert, faalangst, plagen en pesten, schoolresultaten, een ongerustheid, … 

voor leerkrachten: de evolutie van de kinderen wordt samen met het zorgteam 

opgevolgd. Zijn er specifieke aandachtspunten, dan wordt er samen nagedacht, 

worden acties besproken en geëvalueerd, wordt er gezocht naar haalbare 

oplossingen.  

voor ouders: indien u ongerust bent, u vaststelt dat de resultaten van uw kind 

niet zijn wat u had verwacht, uw zoon zegt dat hij geen vriendjes heeft, uw kind 

nog steeds niet zindelijk is, u twijfelt of uw dochter naar de logopedist moet, u 

niet weet naar welke school uw 12-jarige zal gaan, u niet weet hoe de 

leerkracht om zal gaan met de leerstoornis van uw kind, uw dochter zich 

verveelt, of… Twijfel nooit om contact op te nemen met uw zorgcoördinator: 

samen zoeken we naar een oplossing dat past bij uw kind! 

voor externen: wij hebben regelmatig contact met medewerkers van het CLB, 

ondersteuners, logopedisten, kiné’s, therapeuten,… 

 

… is een aanspreekpunt  

Wij houden de evolutie en het welbevinden van alle kinderen nauwgezet bij. Dit 

doen wij met observaties, gesprekken, overlegmomenten en een 

leerlingvolgsysteem. Uit deze gegevens kan blijken dat een kind specifieke 

aandacht nodig heeft. Soms hebben de ouders, de leerkrachten of het kind zelf een 

‘zorgvraag’. 

Als een kind of een groepje kinderen die specifieke aandacht nodig heeft, dan 

bieden wij ‘zorg op maat’ met een persoonlijke en specifieke zorgactie – tijdens 

enkele dagen, of zelfs doorheen de volledige schoolloopbaan.  

Het gebeurt steeds in overleg met u! 

… zorgt op maat  

Dankzij overleg met leerkrachten, observaties en de analyse van klasresultaten, heeft de 

zoco een breder zicht op het hele schoolgebeuren. Zo kan het dat er een bepaalde nood 

wordt blootgelegd. Het zorgteam kan dan onder leiding van de directie, en in samenwerking 

met alle leerkrachten, prioriteiten stellen, een impuls geven, een plan bedenken en 

bijsturen waar nodig. 

… zorgt voor heel de school  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twijfel nooit om contact op te nemen met uw zorgcoördinator:  

samen zoeken we naar een oplossing dat past bij uw kind! 

 

Zorgcoördinator Dana Decock:  

- via het berichtensysteem van Smartschool 

- via het mailadres dana_zoco@hotmail.com  

- via het telefoonnummer 02/ 657 42 98 

 

 

Zorg op school 
Informatiebrochure 

rond leerlingbegeleiding 

in Het Groene Dal 

 

Zorgcoördinatie Het Groene Dal 

valerie_zoco@live.be  

inneke_zoco@live.be 

dana_zoco@hotmail.com 

els_zoco@hotmail.com 

 

- uw kind voelt zich niet goed op school 

- u bent ongerust over de vorderingen van uw kind 

- uw gezinssituatie verandert 

- u hebt een vermoeden dat uw kind wordt gepest 

- wiskunde of taal lijkt maar niet te vlotten 

- u hebt vragen rond meertaligheid 

- u aarzelt tussen twee scholen voor uw twaalfjarige 

- u hebt een vraag over de opvolging van leermoeilijkheden 

- u wilt de ontwikkeling van uw kind bespreken 

- u begrijpt sommige schooldocumenten niet 

- uw kind vertoont negatief gedrag 

- uw kind verveelt zich op school 

… 

Kleuters 

Vragen? 

Contact 

 

Zorgcoördinator Inneke Bellemans:  

- via het berichtensysteem van Smartschool 

- via het mailadres inneke_zoco@live.be  

- via het telefoonnummer 02/ 657 42 98 

3de en 4de
 

Ook het zorgteam zet in op zelfstandigheid, mentale gezondheid en verantwoordelijkheid. 

Meer info op www.hetgroenedal.be 
 

Zorgcoördinator Valérie Vermeirre:  

- via het berichtensysteem van Smartschool 

- via het mailadres valerie_zoco@live.be  

- via het telefoonnummer 02/ 657 42 98 

1ste en 2de leerjaar 

 

Zorgcoördinator Inneke Bellemans:  

- via het berichtensysteem van Smartschool 

- via het mailadres els_zoco@hotmail.com   

- via het telefoonnummer 02/ 657 42 98 

5de en 6de
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