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Leer- en ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie,
dyscalculie, AD(H)D, ASS, dysfasie... vragen 
speciale zorg.

In VISO zorgen we in de eerste plaats voor een 
algemene brede basiszorg waar elke leerling baat
bij heeft. Enkele voorbeelden:
••  toetsen worden besproken met de leerlingen,
•  goed gestructureerde cursussen en toetsen in 
  een duidelijk leesbaar lettertype...

Voor sommige leerlingen is dit echter niet voldoende.
Dan gaan we via observatie op zoek naar welke 
extra zorg bij je past. Enkele voorbeelden:
•  examens maken in de zorgklas,
••  een laptop gebruiken tijdens de les,
•  Kurzweil gebruiken,
•  extra tijd bij toetsen en examens,
•  nazicht van je cursus door de leerkracht ...

Die extra begeleiding gieten we in een persoonlijk
begeleidingsplan waar jij als leerling, je ouders en wij
als school samen mee werken.

Bij leerlingen met ernstige leer- of ontwikkelings-Bij leerlingen met ernstige leer- of ontwikkelings-
problemen of andere beperking (bv. leerlingen
met ondersteuning) spreken we onmiddellijk 
al extra zorgmaatregelen af. 

“De leerlingenbegeleiding is
super, ze helpen waar ze kunnen.”

(Louise - 3VV)

In VISO maken we werk van het welbevinden
van onze leerlingen. Als je goed in je vel zit, kan 
je je optimaal ontwikkelen.

Als je je niet goed voelt omwille van pesterijen,
problemen thuis, stress bij het studeren... zoeken
we samen met jou een oplossing.

Eerstejaarsleerlingen krijgen een meter of en peterEerstejaarsleerlingen krijgen een meter of en peter
bij wie ze terecht kunnen. Peer supporters (leerlingen
uit 4, 5 en 6 die een opleiding volgden) bemiddelen
bij ruzies in de eerste graad. 

Je klastitularis en de leerlingenbegeleiding zijn
er om te luisteren, te helpen waar mogelijk of 
om extra hulp in te schakelen van bv. het CLB. 



Wekelijk is er overleg tussen directie, de twee
leerlingenbegeleiders en Mieke Cappon (CLB).

Door deze nauwe samenwerking proberen we je 
zo goed mogelijk op te volgen. Indien nodig 
verwijzen we jou ook door voor een gesprek bij 
het CLB of andere externe instanties. 

We zijn dagelijks telefonisch te bereiken via het
algemeen nummer 051 20 88 77, via mail of via
Smartschool. Het CLB kan je contacteren op 
051 25 97 00.

•  Vakleerkrachten geven tips voor het studeren
  van hun vak en geven regelmatig extra uitleg,
  ondersteunend lesmateriaal en oefeningen
  (o.a. digitaal).

•  Tijdens het begeleidingsuur in het 1ste jaar krijgen 
  leerlingen extra begeleiding voor wiskunde, talen
    en leren leren. 
  We werken in kleine groepjes rond het maken van
  de boekentas, plannen, studeren...

•  In het BVL kan je wekelijks op vrijwillige basis
  een inhaaluur wiskunde volgen.

•  In alle jaren is er extra aandacht voor een 
  goede studiemethode in de vakken en de 
    lessen ‘leren leren’. Je kan ook studietips
  vinden per jaar en per vak op Smartschool.

•  Leerlingen helpen ook elkaar via de 
  leesbuddy’s. Dit zijn vijfde- en zesdejaars 
  die eerstejaars helpen bij het lezen. 

•  Onze eigen planningsagenda en toetsen-
  planner zijn belangrijke hulpmiddelen.

Indien dit aanbod onvoldoende is, kun je Indien dit aanbod onvoldoende is, kun je 
ook in kleine groepjes of individuele studie-
begeleiding van de leerlingenbegeleiding krijgen.
We werken ook intensief samen 
met ondersteuners. 

“De leerlingenbegeleiders zorgen 
goed voor ons als we het eens 
moeilijk hebben.” (Silke - 1B)

In VISO staan we met zijn allen voor je klaar om
je te begeleiden op schools vlak of als je met een 
zorg zit. 

Vakleerkrachten zetten hun beste beentje voor
om de leerstof zo helder mogelijk uit te leggen en
je met raad en daad bij te staan.

Bij problemen is je Bij problemen is je klastitularis het eerste
aanspreekpunt. Hij is de eerste vertrouwens-
persoon voor je klas. 

We proberen je zoveel mogelijk te helpen in de 
les. Is dit onvoldoende, dan krijg je persoonlijke 
begeleiding buiten de les. Hiervoor zijn we in 
campus Delbekestraat met twee leerlingen-
begeleiders. begeleiders. Wij luisteren naar jou en zoeken
samen naar een goede aanpak van je probleem. 
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