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 Beginsituatie van de leerlingen vaststellen 

vraagt een geïntegreerd schoolbeleid 

Het is een gangbare praktijk om bij de start van het schooljaar de beginsituatie van een klas in 

kaart te brengen. Overeenkomstig het OK-kader dat we samen met de inspectie ontwikkeld 

hebben, engageren we ons als schoolteam om zicht te krijgen op de beginsituatie van leerlingen. 

Het is belangrijk dat we als school hierbij breed te werk gaan, in het bijzonder voor de kwetsbare 

doelgroepen. Dit betekent dus dat we als school intensief in dialoog gaan met leraren, 

vakgroepen, ouders en leerlingen, de leerlingenbegeleiding, het CLB en ondersteuners wanneer 

het gaat om specifieke onderwijsbehoeften. Al deze informatie wordt gebundeld en besproken in 

de portretterende klassenraden. 

In dit document zoomen we vooral  in op het vaststellen van de beginsituatie op het vlak van de 

essentiële doelen, de leercompetenties en affectieve vaardigheden. Dit vraagt op schoolniveau 

afspraken met het lerarenteam over hoe we de beginsituatie van de leerlingen in kaart zullen 

brengen, en hoe dat kadert binnen een breder beleid rond differentiëren, evalueren en attesteren. 

De school stimuleert de ontwikkeling van alle lerenden. 

De school stelt doelen voor de lerenden. 

Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare doelen. 

Het schoolteam heeft zicht op de beginsituatie van de lerenden en benut dit bij het opstellen van 

de doelen. De leer- en ontwikkelingsbehoeften vormen hierbij het uitgangspunt. Het schoolteam 

doet dit om met zoveel als mogelijk lerenden het gemeenschappelijk curriculum te realiseren. 

Door het evenwicht tussen haalbare en uitdagende doelen te bewaken, verhoogt het schoolteam 

de kans op succeservaringen, de motivatie en het effect op leren. 

Referentiekader voor onderwijskwaliteit 

In coronatijden is het dus des te belangrijker om de beginsituatie van de leerlingen en de volledige 

klas goed in beeld te brengen. Op het einde van het schooljaar hebben we als schoolteam een 

beslissing genomen over het bereiken van de essentiële doelen door leerlingen. We hebben deze 

beslissing genomen op basis van de informatie die op dat moment bekend was. Maar deze 

informatie staat wellicht onder druk door verschillende factoren: 

• De opdrachten die werden thuis gemaakt staan niet gelijk met een brede evaluatie van de 

competenties van leerlingen zoals dit in een klas gebeurt. 

• De zomervakantie kan ervoor zorgen dat competenties wat verdampen door gebrek aan 

oefening. 

• Uit onderzoek in Nederland bleek dat 70% van de universitair geschoolde ouders aangaf hun 

kind ‘vaak of heel vaak’ te helpen, tegenover 50% van de ouders met maximaal een 

middelbaar schooldiploma.1 
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Vandaar het belang om in de loop van de maand september de beginsituatie - nu meer dan ooit - 

in kaart te brengen. Wetenschappers en onderwijsprofessionals vermoeden immers dat vele 

leerlingen leerachterstand hebben opgelopen en dat de verschillen tussen leerlingen zijn 

toegenomen. Een goede analyse van de beginsituatie maakt bovendien effectieve 

onderwijsleerprocessen en differentiatie mogelijk. 

Het in kaart brengen van de beginsituatie in de klas is een verantwoordelijkheid van het volledige 

schoolteam gecoördineerd door de schoolleiding.  

 Hoe gaan we aan de slag om een beeld te 

schetsen van de leerling en van de klasgroep 

2.1 Algemene principes bepalen van de beginsituatie 

• Het gelijk leerrecht van alle leerlingen staat centraal, vandaar - om de beginsituatie vast te 

stellen - het belang aan initiatieven die de volledige school afdekken en niet leraar afhankelijk 

zijn. 

• Het is belangrijk dat het welbevinden en zelfvertrouwen van leerlingen in heel het 

intakeproces gerespecteerd wordt. 

• Er wordt voldoende tijd – hele maand september – uitgetrokken om de beginsituatie in kaart 

te brengen. 

• Er wordt voorzien in een voldoende spreiding voor de organisatie van diagnostisch toetsen om 

druk en stress bij leerlingen te vermijden. 

• Mogelijks kunnen er prioriteiten gesteld worden door bijvoorbeeld op niveau van de 

structuuronderdelen in overleg met de vakgroep te bepalen welke vakken/jaren prioritair 

aandacht dienen te krijgen in de analyse van de beginsituatie.  

• In functie van efficiëntie en effectiviteit  is het belangrijk om binnen het schoolteam een 

verantwoordelijke aan te stellen voor het coördineren van werking van de vakgroepen, het 

begeleiden van de keuze van instrumenten, het verzamelen van de meetresultaten en de 

analyse ervan, het coördineren van het plan van aanpak van differentiatie binnen en buiten de 

klassen en het coördineren van de monitoring van de leerresultaten van de leerlingen. 
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2.2 Stappenplan bepalen van de beginsituatie 

Stap 1: informatie-uitwisseling tussen leraren  

Eerst en vooral is het vaststellen van de beginsituatie een werk van leraren samen in de vakgroep 

of klassenraad met een belangrijke plaats voor informatie-uitwisseling. Mogelijks is het wenselijk 

om de laatste week van augustus de vakgroepen of klassenraden alvast van start te laten gaan met 

een uitgebreide informatie-uitwisseling. De informatie-uitwisseling kan een meerwaarde voor alle 

vakken zijn. Hierbij is belangrijk de draagkracht van het team te bewaken. 

Leerling – essentiële doelen 

Vorig schooljaar zijn al grote inspanningen geleverd om de competenties (essentiële doelen) van 

leerlingen in kaart te brengen en op te volgen. Om die inspanningen niet verloren te laten gaan, is 

het belangrijk dat de school bij de overgang naar een volgend leerjaar voorziet in een 

informatiedoorstroom. De leerkrachten zijn zo op de hoogte van wat leerlingen al kunnen en van 

datgene waaraan nog verder gewerkt moet worden. Het enkel doorgeven van punten, geeft een 

leerkracht weinig informatie over het leerproces van de leerlingen. Een informatiedoorstroom die 

het leren van de leerlingen ten goede komt, betekent meer dan enkel cijfers doorgeven en heeft 

ook aandacht voor het doorlopen leerproces.2 We denken hierbij aan de informatie verzameld ter 

voorbereiding van de deliberatie eind juni als de beslissing van de delibererende klassenraad. Het 

is hierbij een meerwaarde dat er een neerslag zou zijn van deze informatie-uitwisseling  tussen 

leraren en een oplijsting van de essentiële doelen die door individuele leerlingen nog niet bereikt 

zijn. (zie BSA bijlage - excel: vak - BSA individuele leerlingen ifv remediëring, differentiatie en flex-

trajecten) 

Leerling - leercompetenties 

Daarnaast is het relevant om per leerling ook een informatie-uitwisseling te doen over de 

leercompetenties. Als school hebben we al heel wat informatie verzameld over de 

leercompetenties van leerlingen o.a. in een portfolio, in Smartschool of via de rubrics preteaching. 

Laten we deze informatie ook meenemen in de informatie-uitwisseling tussen leraren over 

leerlingen. De klastitularis kan deze informatie verzamelen op klasniveau (over de vakken heen) en 

aangeven welke leerlingen nog ondersteuning nodig hebben bij het groeien in hun 

leercompetenties. Het is een meerwaarde dat deze informatie gedeeld wordt met de collega’s van 

de andere vakken aan de hand van een format.  

 

(zie BSA bijlage - Excel: leercompetenties) 
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Klas: ontbrekende essentiële doelen 

Bij de informatie-uitwisseling over de essentiële doelen zullen er wellicht doelen zijn die voor alle 

leerlingen dienen aangeboden/herhaald te worden dit schooljaar omdat er vorig schooljaar 

onvoldoende tijd was om deze doelen grondig aan bod te laten komen.  

Hierbij is het belangrijk om dit gesprek over de essentiële doelen open te trekken over het geheel 

van geselecteerde essentiële doelen van het vorig schooljaar in functie van een gedeelde visie 

over de verticale leerlijn over de schooljaren heen (zie 2de deel tabel). Het vaststellen van de 

essentiële doelen voor een vak is trouwens een aangelegenheid van elke individuele school gezien 

de specifieke context van elke school. Een school aan de grens met Frankrijk zal andere essentiële 

doelen selecteren dan een school aan de grens met Nederland. Deze denkoefening per vak maakt 

mogelijks nog extra te behandelen/herhalen essentiële doelen voor dit schooljaar zichtbaar.  

Deze doelen kunnen meegenomen worden in het plan van aanpak van het wegwerken van 

tekorten op klasniveau voor een vak.  We suggereren een neerslag van de oplijsting van de 

ontbrekende essentiële doelen op klasniveau.  

 

(zie BSA bijlage - Excel: vak - geselecteerde essentiële doelen op klasniveau) 

Ik leg mijn aanpak 

van de opdracht in 

eigen woorden uit.

Bij het maken van 

een opdracht 

vergelijk ik mijn 

manier van leren en 

plan van aanpak 

met die van 

anderen. Ik stuur 

mijn aanpak bij 

wanneer dat nodig 

is.

Ik verklaar wat ik 

goed of minder 

goed doe bij het 

leren

Ik zie een verband 

tussen wat 

goed/fout is in mijn 

resultaat. Ik weet 

hoe dat komt.  

Ik gebruik gepaste 

schooltaal en 

vaktermen. 

Naam leerling

Naam leerling

Naam leerling

Noteer per leerling in welke mate de leerling de leercompetenties beheerst (groen = evolueert positief / oranje = heeft 

extra ondersteuning nodig).

 BSA klasgroep – leercompetenties (meta-cognitieve kennis)
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Klas: drie niveaugroepen 

Het is niet alleen belangrijk de situatie per leerling in kaart te brengen, maar de ook de situatie in 

de klas. Wat is de samenstelling van de klas in leersnelheden? De informatie over niveaugroepen 

in de klas, stelt de leraar in staat om bij de opmaak van zijn lesvoorbereiding te voorzien in extra 

oefeningen voor de sterke leerlingen en de middengroep (= grootste groep) zodat er verlengde 

instructietijd vrijkomt voor de leerlingen die het moeilijker hebben. Dan neemt de leraar die 

leerlingen apart om instructie op maat te bieden in een ‘miniklas’. Een van de beste recepten om 

te differentiëren is: meer tijd uittrekken voor de leerlingen die moeite hebben om de 

minimumdoelen te behalen. Een grote overzichtsstudie laat zien dat er een samenhang is tussen 

instructietijd en leerlingenresultaten: hoe langer de instructietijd, hoe beter de resultaten. Een 

effectief recept dus, maar de uitvoering is nog niet zo makkelijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 

het niet om een beetje extra tijd gaat, maar om meer dan het dubbele van de instructietijd die 

gemiddeld aan een onderwerp wordt besteed. De tien procent van de leerlingen met de laagste 

prestaties heeft 2,5 tot 6 keer zo veel tijd nodig om iets te leren als de tien procent met de beste 

prestaties.3 Aan elke leerling voldoende tijd besteden vraagt om organisatorisch talent van de 

leraar. Ondersteuning van de leraar via gerichte professionalisering is dus noodzakelijk. Ook hier is 

het een meerwaarde dat er een neerslag is van de samenstelling van de drie niveaugroepen 

binnen de klas per vak. Waarom per vak? De snelheden van leerlingen kunnen verschillen per vak. 

Ook hier adviseren een schriftelijke neerslag per vak.  

 

(zie BSA bijlage - Excel: vak - Verdeel voor jouw vak je klas in drie groepen. Noteer de namen van de 

leerlingen bij één van de drie stukken van het taartdiagram)  

In te halen op … (sept. - okt.) Opvolging

In te halen op … (sept. - okt.) Opvolging

(*) Is de stand van zaken "gedeeltelijk behaald op klasniveau", voeg dan de leerlingen die het doel nog niet hebben bereikt toe in 

onderstaande tabel.

Doel

Doel

Noteer eventueel extra essentiële doelen in functie van de verticale leerlijn (over de studiejaren heen).

Geselecteerde essentiële doelen op klasniveau

Noteer de essentiële doelen die niet of nauwelijks werden behaald op klasniveau in 2019-2020. Het zijn die doelen die zeker 

aangeboden/herhaald en geëvalueerd moeten worden omdat ze essentieel zijn voor het huidige schooljaar.
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Stap 2: verzamelen van extra informatie leerlingen – essentiële 

doelen  

Zoals reeds aangegeven is de informatie verzameld tijdens het vorig schooljaar een belangrijk 

element van het bepalen van beeldvorming over de leerling. Maar is het mogelijks een 

meerwaarde om nog extra informatie in te winnen in de loop van september over de 

leerprestaties van leerlingen gezien vanaf maart het onderwijs online is verlopen. De formatieve 

testing op afstand waarbij leraren leerlingen niet konden observeren welke oplossingsmethode 

leerlingen hanteerden, in welke mate dat ze van thuis uit dienden ondersteund worden, …. geeft 

minder accurate info dan formatieve testing in een klassituatie. 

Extra uitdaging

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Het leren verloopt OK

1

2

3

4

5

6

7

Extra ondersteuning en verlengde instructie
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Mogelijks is het belangrijk om prioriteiten te stellen: 

- Een school kan beslissen om per studierichting de hoofdvakken aan te duiden die nood 

hebben aan extra informatie. We geven alvast mee dat het te overwegen valt om voor het 

6de en 4de jaar eventueel meerdere vakken voor extra informatie in aanmerking te nemen. 

Deze leerlingen zijn immers na 13 maart nauwelijks naar school kunnen komen. 

- Een school kan ook op basis van de klassenraden die vakken oplijsten waarmee de meeste 

leerlingen problemen hebben in functie van verdere diagnostisering. 

- We suggereren alvast de instappers van de eerste graad zeker als een prioriteit mee te 

nemen. Het is nu nog meer dan voorheen belangrijk om de juiste beginsituatie in kaart te 

brengen. 

 

Hoe kunnen we extra informatie in de loop van september verzamelen? 

1. Observatie 

Indien het team werkt met leerdoelen is een gezamenlijke analyse door de leraar van het vorig 

en het huidige schooljaar van hetzelfde vak een zeer valabele werkwijze. Mogelijks kan ook hier 

in overleg met de schoolleiding worden nagedacht of deze informatie kan worden aangevuld met 

een diagnostisch toets omwille van de ruis die intussen gekomen is op de validiteit van de 

informatie in juni. Er kan ook gekozen worden voor een ruime observatieperiode in de maand 

september (vb. B-stroom en PAV, praktijkvakken, ...). Via gesprekken met leerlingen en dagelijkse 

observaties van leerlingen, hun resultaten, taken in de klas en feedback van voorgaande evaluaties 

kunnen leraren  een beeld vormen over de leerlingen en de verschillende niveaus in de klas. Het is 

hierbij belangrijk dat de  leraar zicht krijgt op hoe zijn leerlingen te werk gaan. Het geven van tips 

bij het oplossen van opdrachten/oefeningen geeft de leraar inzicht in de werkwijze en 

oplossingsmethode van de leerlingen.  

 

Het is belangrijk als leidinggevend team om bij de leraren na te gaan of ze wensen ondersteund te 

worden bij de uitvoering van de observatie.  Mogelijks vindt u hier enkele tools in functie van 

observatie: https://www.klasse.be/230246/zo-check-je-de-voorkennis-van-je-leerlingen/ 

2. Diagnostische toets 

Een diagnostische toets laat zien waar de leerling de fout in gaat en wat zijn of haar sterke en 

zwakke punten zijn. Diagnostische toetsen hebben een formatieve functie omdat de resultaten 

gebruikt worden om richting en vorm te geven aan het onderwijsleerproces.4 De diagnostisering 

moet niet beperkt worden tot één grote toets. Wellicht is het aangewezen te werken met een 

opvolging van kleinere toetsen zodat de leraar doelgericht informatie kan verzamelen en de 

resultaten van de vorige kleinere toetsen kan meenemen. 

https://www.klasse.be/230246/zo-check-je-de-voorkennis-van-je-leerlingen/
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Op niveau van de school kunnen we beslissen om gebruik te maken van een set van gevalideerde 

diagnostische toetsen die wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

• Voor de eerste graad: paralleltoetsen lager onderwijs 

https://paralleltoetsen.be/toetsen#BaO. 

Maak met het team een selectie van de toetsen op de vastgestelde leernoden van de 

instappers. 

• Eerste en tweede graad Nederlands & wiskunde: https://www.diatoetsen.be/.  

De inrichtende machten van de verschillende besturen geven hun volledige steun voor de 

aankoop van deze gevalideerde toetsen door scholen. 

Indien er geen gevalideerde diagnostische toetsen voorhanden zijn, zullen de leraren zelf aan de 

slag dienen te gaan voor de samenstelling van een toets. Het is natuurlijk een meerwaarde dat 

leraren die parallel staan samen de toets ontwikkelen. Indien er geen parallel leraar is, is het toch 

mogelijks een meerwaarde dat binnen de vakgroep leraren de toetsen uitwisselen en met elkaar 

hierover in dialoog gaan. Hoe gaat de leraar/gaan de leraren te werk bij de ontwikkeling van deze 

diagnostische toets. Een diagnostische toets is in principe een formatieve  toets  Het is hierbij 

belangrijk dat de leraren/vakgroep de volgende vragen beantwoorden:5 

• Waarom evalueer ik? 

• Wat evalueer ik? (set van essentiële doelen) 

• Hoe evalueer ik? 

• Wanneer evalueer ik? 

• Wie is betrokken bij de evaluatie? (vb. zelfevaluatie door leerlingen wordt ook voorzien?) 

• Wat zijn mijn evaluatiecriteria? 

• Hoe ga ik aan de slag met de resultaten? 

 

Stap 3: verzamelen van informatie over affectieve vaardigheden 

van leerlingen  

Het is niet alleen belangrijk om na te gaan waar de leerling staat met zijn kennis/vaardigheden. 

Het is ook van belang dat we informatie hebben over de affectieve vaardigheden van een leerling. 

Affectieve vaardigheden gaan over de manier waarop de leerling omgaat met gevoelens en hoe hij 

reageert op situaties. Dit heeft invloed op het leerproces. Als school kunnen we inzicht krijgen in 

de affectieve vaardigheden van de leerlingen door vragen te stellen zoals: hoe denkt de leerling 

over zichzelf? Heeft de leerling de indruk dat hij leerachterstand heeft opgelopen? Voelt hij zich 

eerder zelfzeker om het nieuwe schooljaar aan te vatten? Voelt de leerling zich eerder onzeker? 

Voor welke vakken maakt hij zich zorgen? We suggereren dat de klastitularis een korte bevraging 

in dit verband afneemt. De resultaten van de bevraging worden natuurlijk gedeeld met de andere 

vakcollega’s via een format.  

(zie BSA bijlage - Excel: affectieve vaardigheden)  

https://paralleltoetsen.be/toetsen#BaO
https://www.diatoetsen.be/
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 Analyseren van de informatie door de leraar 

en de school   

Alle verzamelde informatie over de kennis/vaardigheden wordt door de klasleraar (mogelijks in 

samenwerking met parallelleraar, vakgroep) geanalyseerd in functie van het verder verfijnen en 

bijstellen van de twee belangrijk vragen:  

Welke leerlingen hebben een significante achterstand voor welke essentiële doelen? 

De informatie over leerlingen met specifieke achterstand is het vertrekpunt van een gericht plan 

van aanpak voor het wegwerken van deze tekorten op schoolniveau. Het is dan ook belangrijk dat 

de informatie over leerlingen met specifieke lacunes op niveau van de school wordt verzameld. 

Het is een meerwaarde  om een eenvormig format voor het oplijsten van ontbrekende essentiële 

doelen per leerling te voorzien. Dit document wordt voor de eerste maal ingevuld bij de 

informatie-uitwisseling tussen leraren en vervolgens aangevuld/bijgesteld op basis van de 

bijkomende informatie uit de observatie en het diagnostisch toetsen. We denken hierbij in het 

bijzonder aan de uitdagingen voor de sterke leerlingen. Dit format kan nadien verder gebruikt 

worden voor de opvolging van de leerresultaten van de leerlingen. (zie BSA bijlage - Excel: vak - 

BSA individuele leerlingen ifv remediëring, differentiatie en flex-trajecten) 

 

In welke drie niveaugroepen kan ik als leraar mijn klas indelen? 

De indeling in drie groepen gebeurde al na de informatie-uitwisseling tussen de leraren, maar kan 

verder verfijnd worden op basis van de bijkomende informatie uit de observatie en het 

diagnostisch toetsen. 

(zie BSA bijlage - Excel: vak - Verdeel voor jouw vak je klas in drie groepen. Noteer de namen van de 

leerlingen bij één van de drie stukken van het taartdiagram: zie pagina 6)   

  

Ik voel me onzeker om het 

schooljaar te beginnen omdat ik 

door corona leerstof gemist heb.

Ik voel me goed in de klas. Ik geloof dat ik in mijn 

schoolprestaties kan groeien.

Naam leerling

Naam leerling

Naam leerling

Bevraag je leerlingen naar hun affectieve vaardigheden en noteer de antwoorden (Ja/Neen)

BSA klasgroep – affectieve vaardigheden
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 Plan van aanpak van een klasoverstijgende 

remediëring van significante 

leerachterstanden van individuele leerlingen6  

Het is wenselijk dat we op schoolniveau nadenken over een specifiek plan van aanpak voor de 

leerlingen met significante leerachterstand rekening houdende met de informatie 

kennis/vaardigheden, leercompetenties en affectieve vaardigheden.  Dit kan een combinatie zijn 

van verschillende initiatieven: 

Binnen de onderwijstijd 

• Een bijspijkerprogramma in september.  

Een goed doordacht en doelgericht programma toegespitst op de leerachterstand met 

voldoende effectieve leertijd, begeleiding door de beste leraren en deelname door die 

leerlingen die dit het meest nodig hebben, zijn hierbij van belang in functie van effectiviteit (zie 

onderzoek zomerscholen). Indien we als school deze aanpak overwegen, dienen we de BSA 

voor de vakken van het bijspijkerprogramma begin september af te ronden. 

• Een flex-programma in analogie met de remediëring/differentiatie eerste graad.  

Een school kan beslissen om structureel remediëring/differentiatie in te bouwen via het naast 

elkaar programmeren van enkele vakken zoals Nederlands, wiskunde, Frans zodat leerlingen 

op basis van de beginsituatie en de verdere leerontwikkeling bij nieuwe leerstof over de 

verschillende vakken verdeeld worden. Het is ook mogelijk om 25% van de onderwijstijd van 

PAV te voorzien in een flex-programma. Een flex-programma maakt mogelijk dat leerlingen 

zowel op hun talenten kunnen excelleren als bijgespijkerd worden. Deze formule heeft het 

voordeel dat er gewerkt wordt over een heel schooljaar en mogelijks over verschillende 

schooljaren.  Uit onderzoek is bekend dat gespreid oefenen op langere termijn betere 

leerprestaties oplevert dan het geconcentreerd aanbieden van de lesstof. We beseffen dat het 

kort dag is om dit nog in de steigers te plaatsen. Maar mogelijks is het interessant om dit toch 

binnen het schoolteam te bespreken omdat dit de druk op leraren bij specifieke reme in de 

klas, tijdens de middag of na 16.00 uur wegneemt. 

 

Buiten de onderwijstijd 

Extra ondersteuning kan ook na, voor en tijdens de middag georganiseerd worden. Het gaat hier 

dan om verlengde schooltijd. Onderzoek leert ons dat verlengde schooltijd niet automatisch leidt 

tot het wegwerken van achterstanden. Ook hier is het belangrijk om te gaan voor een goed 

doordacht en doelgericht programma toegespitst op de leerachterstand.  
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 Plan van aanpak voor een binnenklas aanpak7 

 
Voor praktijkvakken zal in de loop van het schooljaar gewerkt worden aan het verder inoefenen 

van ontbrekende vaardigheden. Over welke tijdspanne het inhaalmanoeuvre zal gespreid worden 

hangt af van de studietijd die een leerling nog heeft in de school (tweede of derde graad). 

 Opvolging en bijsturing van maatregelen  

Klasniveau 

Het opvolgen van het geven/herhalen van extra essentiële doelen per vak voor de volledige 

klasgroep tijdens dit schooljaar is belangrijk in kader van de monitoring en eventuele bijsturing van 

de genomen maatregelen.  

(zie BSA bijlage - Excel: Geselecteerde essentiële doelen op klasniveau – in te halen op - opvolging)
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Leerlingenniveau 

Er worden heel wat inspanningen genomen voor remediëring van individuele leernoden en het 

uitdagen van sterke leerlingen. Ook deze inspanningen zullen op schoolniveau opgevolgd worden.  

(zie BSA bijlage - Excel: BSA individuele leerlingen ifv remediëring, differentiatie en flex-trajecten- 

ondersteuning -opvolging).  

 

Hierbij is het belangrijk om na te denken over het formuleren van haalbare tussendoelen om de 

essentiële doelen te bereiken. Deze tussendoelen liggen in de naaste zone van ontwikkeling van 

de leerlingen en zorgen voor succeservaringen. 

 

In te halen op … (sept. - okt.) Opvolging

In te halen op … (sept. - okt.) Opvolging

(*) Is de stand van zaken "gedeeltelijk behaald op klasniveau", voeg dan de leerlingen die het doel nog niet hebben bereikt toe in onderstaande tabel.

Doel

Doel

Noteer eventueel extra essentiële doelen in functie van de verticale leerlijn (over de studiejaren heen).

Geselecteerde essentiële doelen op klasniveau

Noteer de essentiële doelen die niet of nauwelijks werden behaald op klasniveau in 2019-2020. Het zijn die doelen die zeker aangeboden/herhaald en 

geëvalueerd moeten worden omdat ze essentieel zijn voor het huidige schooljaar.

Naam individuele leerling Extra ondersteuning Opvolging

Naam individuele leerling Extra uitdaging OpvolgingDoel

Noteer de essentiële doelen die niet of nauwelijks werden behaald door individuele leerlingen in 2019-2020. Het zijn die doelen die zeker 

aangeboden/herhaald en geëvalueerd moeten worden omdat ze essentieel zijn voor het huidige schooljaar.

Doel

BSA individuele leerlingen ifv remediëring, differentiatie en flex-trajecten
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 Tijdspad bij wijze van voorbeeld 

Eind augustus / eerste 
week september 

Informatie-uitwisseling tussen leraren 
- Essentiële doelen 
- Leercompetenties 

In de loop van de tweede 
week september 

Verzamelen van extra informatie: 
- Observatie 
- Diagnostisch toetsen 

In de loop van de tweede 
week van september 

Verzamelen van informatie over affectieve vaardigheden via de 
klastitularis 

In de loop van de derde 
week  september 

Analyseren van de informatie door de leraar en de school  

Eind september 

Plan van aanpak van remediëring van significante leerachterstanden van individuele leerlingen 
- Klasoverstijgend 
- Binnen de klas 

 

Belangrijk aandachtspunt:  
communicatie ouders/leerlingen 
We besteden als school voldoende 

aandacht om in de verschillende fases van 

de BSA tijdig en volledig te communiceren 

met ouders/leerlingen. 
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