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Tussen de Provincie West-Vlaanderen met zetel te 8200 Brugge, Koning Leopold III-Laan, 41, 

vertegenwoordigd door mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor onderwijs, en 

mevrouw Ann Tavernier, directeur EEIS, hierna genoemd “de Provincie” 

en 

School: ……………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

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

Vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ……………………………………………………………………… in de 

hoedanigheid van ……………………………………………………….. en de heer/mevrouw 

……………………………………………… in de hoedanigheid van ………………………………………………………….. 

hierna genoemd “de thuisschool” wordt het volgende overeengekomen: 

 

Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst 

Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen Klasziekaal, het steunpunt Onderwijs voor 

Zieke Leerlingen enerzijds en de thuisschool anderzijds betreffende de onderwijsondersteuning 

voor zieke leerlingen. 

Deze ondersteuning heeft steeds als doel de leerling voor te bereiden om de terugkeer naar 

school te faciliteren. 

 

Artikel 2 - Wederzijdse verbintenissen 

Klasziekaal neemt volgende engagementen op: 

 

Organisatorisch/administratief 

 

• Klasziekaal zal de school de nodige informatie en contacten over de 

onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen bezorgen. 

• Klasziekaal ondersteunt de school bij een eventuele aanvraag van Bednet en/of School & 

Ziekzijn. 

• Klasziekaal begeleidt indien nodig het contact met de ziekenhuisschool. 

• Klasziekaal zoekt voor de betrokken leerling samen met de thuisschool naar het meest 

geschikte onderwijs op maat. 

• Klasziekaal zal de thuisschool bij de aanvraag en administratie van TOAH, Bednet en S&Z 

begeleiden. Klasziekaal zal over een kopie van het pedagogisch diploma beschikken. 

Indien de school dient te beschikken over een uittreksel uit het strafrecht (model 596.2) 
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en/of een doktersattest van de betreffende leerkracht, zal dit in onderlinge afspraak 

tussen de leerkracht en de thuisschool gebeuren. 

• Klasziekaal richt een leerkrachtenpool op waaruit leerkrachten geselecteerd kunnen 

worden om een TOAH-traject met een leerling te doorlopen. Klasziekaal zal deze 

leerkrachten zorgvuldig screenen, begeleiden en vormen. 

• Klasziekaal ondersteunt de thuisschool in zijn zoektocht naar één of meerdere TOAH-

leerkrachten.  

• Klasziekaal bezorgt de thuisschool tegen 31 januari de documenten voor de te vorderen 

km-vergoeding voor de betrokken leerkrachten zodat die tegen eind februari aan Agodi 

bezorgd kunnen worden. 

 

Inhoudelijk 

 

• Klasziekaal geeft de TOAH-leerkracht de opdracht de zieke leerling volgens de 

pedagogische visie van de thuisschool bij te werken om de terugkeer naar school zo goed 

als mogelijk voor te bereiden. 

• De TOAH-leerkracht engageert zich, in het belang van de zieke leerling, tot contact met 

de thuisschool om de vorderingen door te geven. Er wordt met de klas- of vakleerkracht 

afgesproken op welke basis dit gebeurt. Daartoe zal Klasziekaal de zieke leerling een 

agenda/heen-en-weermap bezorgen die daartoe gebruikt kan worden. Ook de fora van 

de thuisschool kunnen daartoe ingezet worden. 

• Het aanbod geldt zowel voor fysisch als psychisch zieke leerlingen. Ook slachtoffers van 

een verkeersongeval en jongeren in moederschapsrust komen in aanmerking voor de 

bestaande ondersteuningsmogelijkheden.  

• Klasziekaal biedt op vraag van de thuisschool een infosessie aan voor de 

zorgcoördinatoren/leerlingenbegeleiders en/of de leerkrachten over de mogelijkheden 

van onderwijs voor zieke leerlingen. 

• Klasziekaal organiseert opleidingen en intervisiegroepen voor leerkrachten die TOAH 

aanbieden. Ook leerkrachten die reeds aan de thuisschool verbonden zijn, kunnen bij die 

activiteiten aansluiten. 

• Klasziekaal bouwt een expertise op inzake onderwijs aan zieke leerlingen en bezorgt de 

school tips om ervoor te zorgen dat zieke leerlingen de verbinding met de school niet 

verliezen. 

• Klasziekaal stelt een eenvormig stappenplan op te gebruiken bij de organisatie van 

onderwijsbegeleiding op maat voor zieke leerlingen. 

 

De thuisschool neemt volgende engagementen op: 

 

Administratief/organisatorisch 

 

• De administratie voor de TOAH-leerkracht wordt zo vlug als mogelijk in orde gebracht, 

zowel wat betreft de aanvraag als de melding. Klasziekaal kan de school daarbij 

begeleiden.  



 

 

3 

Klasziekaal – Provincie West-Vlaanderen 

 Dienst EEIS – Expertisecel Onderwijs 

Provinciehuis Boeverbos ● Koning Leopold III-laan 41 ● B-8200 Sint-Andries ● Telefoon 050 40 31 11 ● Fax 050 40 31 00 

• De administratie voor de betrokken TOAH-leerkracht wordt maandelijks op tijd aan het 

werkstation doorgegeven. 

• De school engageert zich om de leerkracht die voor Klasziekaal bij de leerling les geeft, 

van het nodige materiaal en relevante informatie te voorzien: handboeken, handleiding 

en oplossingen, klasnotities, het gebruik van specifiek didactisch materiaal, de toegang 

tot het digitale leerplatform, een set basismateriaal voor de leerling (basisonderwijs), 

data van toetsen, deadlines van taken, op tijd aangeven welke leerstof voor de 

toetsen/examens gekend moeten zijn e.d.m. 

• De thuisschool zal de km-vergoeding voor de betrokken TOAH-leerkracht aanvragen en 

doorstorten naar de betrokken TOAH-leerkracht 

• De thuisschool neemt de samenwerking met Klasziekaal en de begeleiding van zieke 

leerlingen op in het schoolreglement en in het zorgplan van de school. 

• De thuisschool neemt ook de begeleiding van niet-langdurig zieke leerlingen op in het 

zorgplan. 

• De samenwerking tussen Klasziekaal en de thuisschool wordt geëvalueerd met oog op 

optimalisering. Bij de ingang van een nieuw schooljaar evalueren we de samenwerking 

van het voorbije schooljaar tussen Klasziekaal en de thuisschool.  Voor de evaluatie van 

een individueel traject wordt aan de school, de ouders en de TOAH-leerkracht een 

evaluatieformulier bezorgd. De school engageert zich om dat aan Klasziekaal terug te 

bezorgen. De gegevens daarrond worden o.a. gebruikt in onderzoek en overleg met 

AGODI en het Kabinet Onderwijs en Vorming van de Vlaamse gemeenschap.  

• De thuisschool duidt een contactpersoon aan waar de medewerkers van Klasziekaal maar 

ook de ouders en leerkrachten bij terecht kunnen voor informatie aangaande de 

onderwijsbegeleiding en -mogelijkheden voor een zieke leerling. Deze contactpersoon 

wordt aangegeven in het schoolreglement. 

• De school brengt Klasziekaal op de hoogte wanneer een traject stopgezet wordt. 

 

Inhoudelijk 

 

• Het traject van de zieke leerling wordt op de eerstvolgende klassenraad geagendeerd. 

Indien aangewezen kunnen de ouders, de leerling en eventueel andere relevante 

zorgenden rond de leerling aanwezig zijn. Ook het CLB vanuit haar draaischijffunctie naar 

partners o.a. binnen welzijn, gezondheid of werk bij dit overleg betrokken. 

• De school bepaalt, rekening houdend met de medische toestand van de leerling de 

gewenste te bereiken doelen. Deze kunnen door de klassenraad qua tijd en inhoud 

aangepast worden.(eventueel rekening houdend met de specifieke context van 

revalidatie- en/of genezingsproces en toekomstperspectief). 

• Voor leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs wordt afgesproken rond welke 

ontwikkelingsdoelen gewerkt wordt. 

• Het al dan niet bereiken van die objectieven wordt vastgesteld door de school. De toetsen 

kunnen door de TOAH-leerkracht, in eer en geweten, afgenomen worden, maar de 

attestering ligt in handen van de klassenraad. De TOAH-leerkracht kan daar eventueel bij 

adviseren. 

• De thuisschool zal op geregelde tijden aan de TOAH-leerkracht doorgeven waar in de klas 

op dat moment aan gewerkt wordt. Er wordt bij de start van het traject aangegeven hoe 

en door wie dit gebeurt. 
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Artikel 3 – Financiële bepalingen 

De Provincie stelt dat deze overeenkomst voor de thuisschool geen extra kosten meebrengt. 

Zowel de verloning van de leerkracht als de kilometervergoeding zullen door de thuisschool via 

de wettelijke kanalen geregeld worden. 

 

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst geldt op datum van ondertekening tot 30 juni 2021 en kan per 1 september 

2021 hernieuwd worden. 

 

Artikel 5 – Provinciale herkenbaarheid 

De thuisschool neemt de samenwerking met Klasziekaal op in het schoolreglement. 

 

Artikel 6 – Wijzigingen in de overeenkomst 

Afwijkingen van deze overeenkomst dienen door beide partijen ondertekend worden en in 

minstens twee exemplaren vastgelegd worden. 

 

Artikel 7  

De ondergetekenden, afgevaardigden, verklaren zich akkoord. 

Opgemaakt in twee exemplaren te Brugge op …./…./ 2021 

 

Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben. 

 

Namens de thuisschool, 

 

 

 

Naam        Naam 

Hoedanigheid       Hoedanigheid 

 

 

 

Namens de Provincie West-Vlaanderen, 

 

Ann Tavernier       Sabien Lahaye-Battheu 

Directeur EEIS       Gedeputeerde voor Onderwijs 
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Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat we over de juiste contactgegevens 

beschikken 

Gelieve deze hieronder aan te vullen. 

 

Voor Klasziekaal: 

Siska Buysschaert 

Siska.buysschaert@west-vlaanderen.be 

050 40 70 07 

 

Voor de thuisschool: 

Directie:  

• Naam 

• Emailadres 

• telefoon 

Zorgleerkracht:  

• Naam 

• Emailadres 

• Telefoon 

Indien andere, contactpersoon voor onderwijs aan zieke leerlingen 

• Naam 

• E-mailadres 

• Telefoon 

Administratie:  

• Naam 

• Emailadres 

• telefoon 

CLB-medewerker 

• Naam 

• Emailadres 

• Telefoon 

Andere (organisatie: ……………………………………………………………………..) 

• Naam 

• Emailadres 

• Telefoon 
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