
ZORG voor leerlingen
Don Bosco

Groot-Bijgaarden

Don Bosco Groot-Bijgaarden
Brusselstraat 283

1702 Groot-Bijgaarden
02 466 55 79

dirk.pint@donboscogb.be

Zorgleerkrachten op onze school

Leerzorg
- Linda Billoy: eerste graad
  (linda.billoy@donboscogb.be)
- Annik Engelbeens: eerste graad
  (annik.engelbeens@donboscogb.be)
- Marjan Claes: tweede en derde graad
  (marjan.claes@donboscogb.be)

Socio-emotionele zorg en motivatie
- Hilde Vercammen: alle graden
  (hilde.vercammen@donboscogb.be)
- Anja Moonens: eerste graad
  (anja.moonens@donboscogb.be)
- Inge Jacobs: tweede en derde graad
  motivatie- en stiptheidscoach
  (inge.jacobs@donboscogb.be)

Specifieke zorg
Enkel na specifieke zorgvraag van ouders
Linda Billoy: coördinatie begeleiding
(linda.billoy@donboscogb.be)

Externe informatie en hulp

JAC/CAW
Asse: 02 613 17 00 - cawhalleviloorde.be
Brussel: 02 277 02 00 - cawbrussel.be

CGG Passant
02 569 19 10 - cgg.passant.be

CGG Ahasverus
02 80 101 80 - ahasverus.be

AWEL (kinderen- en jongerentelefoon)
102 (gratis) - awel.be

tZitemZo - rechten van jongeren
09 233 65 65 - tzitemzo.be

Unie van Jeugdadvocaten
02 519 84 27 - jeugdadvocaat.be

Teleonthaal
106 - tele-onthaal.be

Vertrouwensartsencentrum 
kindermishandeling
1712 (gratis) - 1712.be - kindinnood.be

Centrum Preventie Zelfmoord
1813 (gratis) - zelfmoord1813.be

Druglijn
078 15 10 20 - druglijn.be

Vragen over gender en seksuele 
voorkeur
0800 99 533 (gratis) - lumi.be

Begeleiding zwangerschapskeuzes
fara.be

Teleblok (enkel tijdens de examens)
Chat via teleblok.be

Fase 0:
Brede basiszorg

Fase 1: 
Verhoogde zorg

Fase 2:
Uitbreiding zorg

Fase 3:
Overstap
school op 

maat



Fase 0:
Brede basiszorg

Fase 1: 
Verhoogde zorg

Fase 2:
Uitbreiding zorg

Fase 3:
Overstap
school op 

maat

Wij kiezen voor een brede basiszorg 
als toepassing van het M-decreet

Specifieke zorgvraag door 
ouders aan pedagogisch 
directeur leerlingen

Specifieke zorgvraag door 
ouders aan graad-
coördinator of 
zorgleerkracht

Voor alle 
leerlingen

Toepassing
M-decreet

Maatregelen van 
toepassing in onze school

- De leerlingen krijgen voldoende tijd tijdens  
  evaluatiemomenten, indien de
  omstandigheden het toelaten;

- taken mogen op de computer gemaakt
  worden;

- er worden geen spelfouten aangerekend 
  voor niet-taalvakken, tenzij het echt gaat 
  om begrippen/termen eigen aan het vak;

- notities mogen ter controle aangeboden 
  worden;

- de opdrachten voor boekbesprekingen, 
  trimester– of jaartaken worden ruim op 
  voorhand aangekondigd;

- de vragen voor toetsen worden zoveel 
  mogelijk schriftelijk aangeboden;

- de plaats in de klas kan besproken worden 
  met de klassenleraar;

- de leerkracht geeft de leerling een 
  aandachtsprikkel indien nodig;

- de leerling kan een verbeterde KO ter 
  controle voorleggen aan de vakleerkracht;

- de leerling kan steeds gebruik maken van    
  een kladpapier behalve bij hoofdrekenen;

- in de eerste graad worden de vragen van 
  toetsen voorgelezen, behalve tijdens de 
  examens.

Klassenraad
CLB

Ondersteuningsnetwerk
Coördinatoren

Zorgleerkrachten

Zorgcontract met 
ondersteunende

maatregelen

School- en klasactiviteiten
Opvoedingsproject Don Bosco

KD-uur Socio-emotionele
zorg

Leerzorg

Brede basiszorg

Zorgoverleg per graad, bestaat uit pedagogisch directeur
leerlingen, graadcoördinator, zorgleerkrachten en het C.L.B.

Pedagogisch directeur leerlingen:
Dirk Pint (dirk.pint@donboscogb.be)

Graadcoördinatoren:
- Eerste graad: Bart Hoogwijs
  (bart.hoogwijs@donboscogb.be)
- Tweede graad: Marc Slos
  (marc.slos@donboscogb.be)
- Derde graad: Aster Van Avermaet
  (aster.vanavermaet@donboscogb.be)

VCLB Pieter Breughel
Brusselstraat 270
1702 Groot-Bijgaarden
02 512 30 05
info@vclbpb.be
www.vclb-pieterbreughel.be


