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Brede basiszorg in het Heilig-Hartcollege 
 

 

Wat is brede basiszorg?  

 

Dit is wat we alle leerlingen aanbieden om zich te kunnen ontplooien en om gebruik te 

maken van hun talenten en mogelijkheden.  De school biedt voor alle leerlingen dezelfde 

brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. 
 

Wat is het doel?  

Een goed uitgebouwd zorgbeleid komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van alle 

leerlingen en draagt bij tot een krachtige leeromgeving.  

Wat mag een leerling verwachten van de school en haar leerkrachten?  

 

- De school toont begrip voor je noden en schept een schoolklimaat waarin je je aanvaard 

voelt. Leerkrachten zullen je aanmoedigen en zoveel mogelijk steunen. 

- Als er problemen opduiken, zullen die samen met jou en eventueel je ouders worden 

besproken. 

- De leerkrachten bespreken tijdens klassenraden je resultaten, studiehouding en inzet.  

- Bij je klassenleraar kan je altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je 

studie of persoonlijke situatie. Ook de leerlingenbegeleiding staat voor je klaar.  

 

Wat verwacht de school van de leerling? 

 

- Je meldt vragen of problemen tijdig via Smartschool of via je ouders aan je klassenleraar, 

vakleerkracht of leerlingenbegeleider. 

- Je studeert regelmatig. Extra inspanningen leveren resultaat op.  

- Je raadpleegt Smartschool dagelijks zodat je goed voorbereid aan de volgende schooldag 

kan beginnen.  

- Het is jouw taak om je leerwerkboeken, notities… steeds nauwkeurig en volledig in te 

vullen.  

 

Wat verwacht de school van de ouders? 

 

- U volgt het studiewerk en resultaten van uw zoon/dochter op. Via Smartschool heeft u 

toegang tot de agenda van uw kind en tot de punten.  

- U neemt contact op met de school zodra u moeilijkheden ondervindt. 
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Wat houdt de brede basiszorg in op het HHC?  

 

▪ Taken en toetsen worden in een duidelijk lettertype opgesteld (Arial, Helvetica of 

Verdana).   

▪ Je kan aan de leerkracht vragen om de opgaven van de toets of het proefwerk luidop 

voor te lezen. 

▪ Je mag,  

▪ Omwille van thuissituatie, persoonlijke redenen, familiale redenen, mag je, na toelating 

van je leerkracht, de klas verlaten. Je gaat meteen naar de leerlingenbegeleiding. 

▪ In de eerste graad wordt voor Frans, Nederlands en wiskunde één lesuur voorzien 

waarbij de klasgroep begeleid wordt door twee leraren. Hierdoor kan extra ingezet 

worden op remediëring, verdieping en uitbreiding.  

▪ Flex-leerkrachten kunnen je leerproces in de klas ondersteunen.  

▪ Indien nodig krijg je een uitnodiging van de klassenraad om deel te nemen aan de 

huiswerkklas (eerste graad), studiebegeleiding of avondstudie.  

▪ Je krijgt tijdig een overzicht van de leerstof die je moet kennen voor de proefwerken. 

Dit is terug te vinden in de check-it op Smartschool.  

▪ Je mag gebruik maken van een geluiddempende hoofdtelefoon of oordopjes om je 

beter te kunnen concentreren tijdens een toets of proefwerk.  

▪ Voor Nederlands, Frans en wiskunde worden er inhaallessen georganiseerd in de eerste 

graad. De vakleerkracht kan je hiernaar doorverwijzen.  

▪ Bij langdurige afwezigheid is je vakleerkracht het eerste aanspreekpunt. Indien nodig 

kan je terecht bij de leerlingenbegeleiding.  

▪ Iedere leerling kan tijdens de examenperiode op school blijven studeren. Dit wordt aan 

het begin van het schooljaar via de vragenlijst van het secretariaat doorgegeven.  

▪ Als je (een deel van) de leerstof onvoldoende in de vingers hebt, kan je je 

vakleerkracht aanspreken voor remediëringsoefeningen.  

▪ … 

 

 

 

 

Indien de brede basiszorg niet (meer) volstaat om aan je onderwijsbehoeften te voldoen, 

neem je contact op met de leerlingenbegeleiding.  

 

     


