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Wat is ON Sint-Gerardus? 

Onze krachtlijnen

Wie zijn wij?

De vzw Sint-Gerardusscholen biedt type 4 onderwijs aan, dit is 
onderwijs aan leerlingen met een (neuro)motorische beperking. 

Het ondersteuningsteam Sint-Gerardus (ON Sint-Gerardus) maakt 
deel uit van het Ondersteuningsnetwerk Limburg (ONW Limburg). 
We bieden ondersteuning type 4 aan, aan kinderen en jongeren met 
een (neuro)motorische beperking in een school voor gewoon onder-
wijs binnen de provincie Limburg.

We vertrekken vanuit de mogelijkheden van de leerling en
bouwen samen verder aan zijn/haar motorische, cognitieve en 
sociaal-emotionele vaardigheden. We trachten de zelfstandigheid 
en het zelfvertrouwen van de leerling te verhogen. De school, het 
CLB en de ouders worden actief betrokken bij deze ondersteuning. 
De ondersteuning kan aan leerlingen in het kleuter-, 
lager, secundair en hoger onderwijs aangeboden worden.

• Multidisciplinaire werking: 
       ons team bestaat uit een ervaren leerkrachtenteam, aangevuld             
       met paramedici (zoals ergotherapeuten, kinesitherapeuten,                   
       logopedisten en psychologen/orthopedagogen). 
       Via werkgroepen en casusbesprekingen delen we de expertise     
       met elkaar.

• We streven een open communicatie na, met het oog op een 
constructieve samenwerking. 

• De ondersteuningsbehoeften type 4-gerelateerd van de  
leerling en de leerkracht staan centraal. 

- 
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• We hanteren een brede kijk op zowel de leerling als zijn/haar 
       omgeving. Ouders zijn een belangrijke partner binnen de 
       geboden ondersteuning.

• Bij de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en school-
teams zetten we in op samenwerking en wederkerigheid. 

• We werken oplossingsgericht en bouwen verder op wat werkt. 
We geloven in groei en gaan op zoek naar succeservaringen, 
mogelijkheden en creatieve oplossingen.

• We evalueren en reflecteren regelmatig met alle betrokkenen 
over de doelen en aanpak. 

• De ondersteuning is flexibel, vraaggestuurd en op maat.

• De ondersteuning is zo lang als nodig, maar niet langer dan 
nodig!

De ondersteuner heeft als doel kinderen en jongeren met type 4 
specifieke noden en hun leerkrachten in het gewoon onderwijs te 
ondersteunen. 

Hierin speelt de ondersteuner een verbindende rol tussen 
gewoon en buitengewoon onderwijs door kennis vanuit het 
buitengewoon mee te nemen naar het gewoon onderwijs. 

Vanuit zijn expertise gaat de ondersteuner samen met de 
betrokken partners op zoek naar manieren om de belemme-
ringen ten gevolge van een (neuro)motorische problematiek te 
overbruggen. Hij treedt op als coach voor de leerling, leerkracht 
en het schoolteam in functie van het leerproces van de leerling. 

De ondersteuner werkt leerling- en schoolgericht, met CLB en 
ouders als belangrijke partners. 

Wat kan je van een ondersteuner verwachten?
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Hieronder een overzicht van mogelijke type 4-gerelateerde acties die 
een ondersteuner kan doen:

Leerlinggerichte ondersteuning:

• ondersteunen van het socio-emotioneel welbevinden
• stimuleren van de grof- en fijn motorische ontwikkeling
• aanbieden en leren toepassen van hulpmiddelen
• opvolgen van het leerproces van de leerling;
• ondersteunen in het planmatig, stapsgewijs denken en 
       handelen;
• versterken van organisatorische vaardigheden;
• verhelderen van tijd en ruimte;
• opvolgen van studiemethodiek, gebruik van agenda als 
       adequaat planningsinstrument en studieplanning;
• voorbereiden van leerling en schoolteam op klas- 
       en schooluitstappen;
• versterken zelfredzaamheid.

Schoolgerichte ondersteuning:

• informeren, adviseren en sensibiliseren over maatregelen
       toepasbaar tot op de klasvloer in samenspraak met de school;
• advies bieden rond redelijke aanpassingen;
• bespreken van stimulerende, compenserende en dispenserende 

maatregelen;
• focussen op de kansen en groeimogelijkheden in het leerproces
• inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de leer-

ling;
• aandacht hebben voor de wederzijdse inclusie in de klas en op 

de school.
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Ouders als belangrijke partners:

• open communicatie met de ouders, met het oog op een 
       constructieve samenwerking; 
• luisteren en leren van elkaar;
• uitwisselen van informatie zodat de goede samenwerking tussen 

de school, de ouders en andere betrokken hulpverleners 
       gewaarborgd blijft;
• openstaan voor vragen m.b.t. het leerproces van de leerling. 
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Voor wie is ondersteuning mogelijk?

Alle leerlingen met (neuro-)motorische moeilijkheden in het kleuter, 
lager, secundair en hoger onderwijs met een (gemotiveerd) verslag 
type 4 opgemaakt door het CLB.

Hoe verloopt de ondersteuning?

De ondersteuning start met een startvergadering waarbij alle 
betrokken partijen (ouders, school, CLB, ondersteuner, externe 
partners…) samenkomen om de doelstellingen en afspraken voor de 
ondersteuning af te spreken. 

Doorheen het schooljaar worden tussentijdse overlegmomenten op 
regelmatige tijdstippen gepland.

Einde schooljaar plannen we met alle betrokkenen een eindevaluatie, 
waarin het volgende aan bod komt:

• de evolutie van de leerling;
• het verloop van de ondersteuning en de samenwerking;
• het verderzetten, on hold zetten of stopzetten van de 
       ondersteuning;
• het afstemmen van de doelstellingen.

De regie van de overlegmomenten ligt in handen van de zorg-
coördinator van het gewoon onderwijs.

Hoe kan je ondersteuning aanvragen?

Leerlingen en ouders kunnen een hulpvraag stellen aan de school 
en/of het CLB. Spreek hiervoor de zorgcoördinator, directie of 
CLB-medewerker van je school aan. Zij zetten de verdere stappen.
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Voor scholen gewoon onderwijs uit het Katholieke Onderwijsnet:

De aanvraag tot ondersteuning wordt, na overleg met de 
leerling, ouders, school en het CLB, gesteld aan het zorgloket. Deze 
vraag wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de school van het 
Buitengewoon Onderwijs met de vereiste expertise.

Scholen behorend tot andere netten:

De aanvraag tot ondersteuning wordt, na overleg met de 
leerling, ouders, school en het CLB rechtstreeks aan de 
coördinator van het ondersteuningsteam Sint-Gerardus gesteld. 

Wij danken je alvast voor je vertrouwen in onze school en je 
belangstelling voor de ondersteuning!

Info voor de scholen
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