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Onderwijsinstelling :  …………………………………………………………………………………. 

Instellingsnummer :  …………………………………………………………………………………. 

Schoolbestuur        :  stad Roeselare 

Scholengemeenschap :    Stedelijk Basisonderwijs Roeselare 

Nummer scholengemeenschap :    119016 
 

Personeelslid :  …………………………………………………………………………………. 

Stamboeknummer :  …………………………………………………………………………………. 

Opdracht/volume        :  …………………………………………………………………………………. 

Andere aanstellingen :    …………………………………………………………………………………. 

Bijkomende gegevens :    …………………………………………………………………………………. 
 

Eerste evaluator :  directeur  …………………………………………………………………. 

Tweede evaluator :  …………………………………………………………………………………. 
 

1 Doel van de functie 
 

Bij het realiseren van onderstaande opdrachten, komt het personeelslid de verplichtingen na die 
opgelegd zijn door de decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, schoolwerkplan, 
afspraken gemaakt tijdens het teamoverleg, via dienstorders en handelingsplannen. 
 
 
2 Hoofdopdracht en opdracht 
 

2.1 Coördineren van het zorgbeleid op schoolniveau 
 

- aanspreekpunt zijn op school voor elke zorgvraag i.v.m. leerlingen, vanwege leerkrachten en 
ouders 

- beheren van het kindvolgsysteem 
- in het kader van het zorgbeleid nuttige informatie verzamelen en verspreiden 
-  deze info discreet behandelen en toegankelijk maken voor de betrokkenen 
- vorm geven aan het multidisciplinair overleg en zorgen voor de verslaggeving 
- organiseren van de contacten met externen zoals CLB of hulpverleners  
- stimuleren van de ouderbetrokkenheid door vraaggestuurd overlegmomenten met de betrokken 

ouders te organiseren  
- op geregelde tijdstippen het zorgbeleid van de school evalueren in samenspraak met het zorg- 

en schoolteam  
 

2.2 Vraaggestuurd het handelen van de leerkracht ondersteunen 
 

- begeleiden van de leerkracht bij het uittekenen van een (individueel – groepsgericht) leertraject 
voor kinderen met bijzondere onderwijsnoden 

- coachen van leerkrachten  
- de leerkracht ondersteunen bij het creëren van een preventieve leeromgeving 
- de leerkracht bijstaan tijdens individuele en/of klassikale observatiemomenten 
- de leerkracht ondersteunen bij de uitwerking van de probleemanalyse 
- de leerkracht begeleiden bij het opstellen van een handelingsplan 
- de leerkracht ondersteunen bij de klasinterne differentiatie, organisatie en uitvoering van 

verschillende werk- en groeperingsvormen met het oog op zorgbreed werken 
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2.3. Coördineren van leerlingbetrokken taken 
 

- bewaken van het handelingsplan tijdens de kindbegeleiding 
- vraaggestuurd zorgen voor specifieke materialen en oefenvormen ter ondersteuning van het 

leerbedreigde kind 
- in samenspraak met de leerkracht begeleiden bij socio-emotionele problemen 
 
 

2.4 Sociale vaardigheden, waarden en normen 
 
- kinderen met elkaar en met volwassenen leren omgaan, hen leren naar elkaar te luisteren, met 

elkaar samen te leven, elkaar niet te kwetsen, respect te hebben voor elkaar en ruzies bij te 
leggen 

- kinderen helpen zelfstandig te worden en hen leren verantwoordelijkheid op te nemen 
- vraaggestuurd begeleidende acties ondernemen zodat kinderen zich veilig en gewaardeerd 

voelen 
 
 
2.5 Evaluatie van de resultaten en de werkwijze 
 

- reflecteren op de eigen werkwijze en bijsturen indien nodig 
- op geregelde tijdstippen de werking van het zorgbeleid bespreken met het zorgteam 
- op geregelde tijdstippen het zorgbeleid van de school agenderen op de dagorde van een 

teamoverleg  
- in overleg met het team onderzoeken hoe de werking geoptimaliseerd kan worden 
 
 

2.6 Bijdragen tot een goede werking binnen de school en scholengemeenschap 
 
- op een open, respectvolle en loyale manier constructief communiceren met directie, teamleden, 

ouders en externen 
- een gezamenlijke doelgerichtheid en positief klimaat binnen het team bevorderen 
- de krachtlijnen van het pedagogisch project kennen en mee bewaken 
- actief bijwonen van personeelvergaderingen (teamoverleg en deelgroepvergaderingen) 
- binnen de vigerende prestatieregeling actief deelnemen aan meerdere werkgroepen rond 

schoolorganisatorische aspecten en/of pedagogisch-didactische inhouden, mee instaan voor 
objectieve verslaggeving en rapportering aan directie en schoolteam 

- actief bijwonen van pedagogische studiedagen binnen de vigerende prestatieregeling 
- overleggen met alle betrokken leden van het schoolteam  
- binnen de schoolopdracht het multidisciplinair overleg voorbereiden en er actief aan participeren 

en de gemaakte afspraken strikt opvolgen 
- een bijdrage leveren aan het schoolwerkplan in functie van het zorgbeleid 
- op geregelde tijdstippen overleggen met collega’s binnen de scholengemeenschap 

 - deelnemen aan het netwerk van zorgcoördinatoren op niveau van de scholengemeenschap 
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2.7 Administratie eigen aan de functie volgens de schooleigen afspraken 
 
- registreren van nuttige informatie over de kinderen (vorderingen en volgsysteem) 
- bijhouden en updaten van het pedagogische dossier van elk kind 
- verslaggeving opmaken en bijhouden van interne vergaderingen  zoals MDO en klassenraad 

(gegevens verzamelen, verwerken, centraliseren en opvolgen) 
- relevante gegevens voor het outputdossier verzamelen, verwerken en centraliseren, bijhouden 

en bewaken 
- verslaggeving bijhouden van externe vergaderingen met externe deskundigen en CLB 
- een gegevensbestand bijhouden van het zorgnetwerk (personen en diensten); 
- notities en syntheses uit overlegmomenten bijhouden 
- verslagen van teamoverleg en werkgroepvergaderingen bijhouden 
- bijhouden van relevante documenten bij pedagogische studiedagen en gevolgde nascholingen 

volgens de schooleigen afspraken 
- dienstnota’s bijhouden volgens de schooleigen afspraken 
- vraaggestuurd documenten i.v.m. zorginitiatieven voorbereiden voor het teamoverleg  

om zo de expertise binnen het team uit te breiden 
- vraaggestuurd documenten opmaken voor inspectie, directie, CLB, logo, revalidatiecentrum 

en/of stagiairs 
 
 

2.8 Overleg en samenwerking 
 

- rekening houden met de schoolcultuur om in samenspraak en samenwerking met het 
schoolteam het zorgbeleid uit te voeren  

- participeren aan de klassenraad, het MDO en/of individueel overleg  
- de informatie naar ouders over de leervorderingen, gedrag- en houdingsaspecten en 

schoolloopbaan coördineren 
- beschikbaar zijn tijdens ouderavonden, infoavonden en rapportbesprekingen 
- initiatieven nemen om de samenwerking met de ouders van de zorgkinderen te optimaliseren 
 
 

2.9  Begeleiding van studenten i.f.v. zorginitiatieven bij een vrijwillig engagement 
 
- de begeleiding opnemen voor studenten  
- opdrachten en doelstellingen bepalen voor studenten 
- activiteiten bijwonen van en bespreken met de student 
- het functioneren van studenten bespreken en bijsturen  
- overleggen met docenten van de opleiding 
- schriftelijk eindverslag van de stage maken volgens de richtlijnen van de opleiding 

 
 
3. Nascholing 

 
- nascholing volgen volgens de prioriteiten van de school binnen de vigerende regelgeving 
- in overleg met de directeur een individueel uitgestippeld nascholingstraject volgen  
- pedagogische studiedagen actief bijwonen 
- ervaring uit nascholingen delen met collega’s 
- de uitwerking van het nascholingsbeleid coördineren, begeleiden en stimuleren wanneer dit 

betrekking heeft tot het zorgbeleid 
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4.  Schoolopdracht 
 
- bijdragen leveren tot het opmaken van schoolgebonden planningen 
- binnen de vigerende prestatieregeling verantwoordelijkheid dragen voor specifieke taken als 

individu binnen de school en als lid van opgerichte werkgroepen  
- instaan voor en helpen bij het organiseren van schoolgebonden activiteiten 
- bijdragen leveren aan externe communicatiekanalen 
- verantwoordelijkheid nemen als lid van raden en commissies 
- begeleiden van thuisrijen 
- toezicht houden op de speelplaats 
-  schooloverstijgende overlegmomenten actief bijwonen 

 
 
 
 
 
 

 
In overleg opgemaakt op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 
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In voorkomend geval, elementen waarmee het personeelslid het niet eens is : 
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Beslissing van het schoolbestuur : 
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Voor kennisname op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 
 
 
 

 
Voor opvolging proces op datum van …………………………… 
 
Handtekening tweede evaluator : 
 
 
 
 

 
Wijzigingen van deze functiebeschrijving  
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
In overleg opgemaakt op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 
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