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Beste ouders 
 

 

 

 

Sedert geruime tijd verloopt de studiesfeer in (klas) moeizaam door het storend 

gedrag en verlies van motivatie.   

De punten van veel leerlingen voldoen niet aan de norm, maar ook het gedrag 
verstoort de studiesfeer en de klasdynamiek.  

 

We hebben daarom het initiatief genomen om een medewerker van NAFT in te 

schakelen. Naft (Naadloos flexibel traject) 

(https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naft-naadloze-flexibele-trajecten) 
werkt met alle scholen in onze regio op vraag van het CLB in situaties dat er een 

probleem opduikt met een klasgroep, een individuele leerling of een groep 
leerlingen. 

 

Op  …/…./……. hebben de begeleiders van NAFT een “herstelcirkel” georganiseerd 

voor de hele klasgroep, samen met hun titularis en de CLB medewerker. 

 

Hiermee geeft de school aan dat de grens is bereikt en beroep doet op de eigen 
verantwoordelijkheid van de leerlingen. 

 

Tijdens een herstelcirkel komen 4 vragen aan bod: 

 

1 Wat gebeurt er in de klas waardoor de studiesfeer wordt vertroebeld? 

2 Hoe voelen leerlingen en leerkrachten zich als deze stoorsituaties zich 
voordoen? Wat denken leerlingen zelf hierover? Wat zijn de nadelen en 

gevolgen voor leerling, leerkracht en school? 

3 Zijn leerlingen bereid hierin hun verantwoordelijkheid op te nemen en 

mee na te denken hoe het anders kan in de klas? 

4 Welke afspraken kunnen gemaakt worden om aan een betere 

studiesfeer tegemoet te komen? 

 
Op basis van dit gesprek hebben leerlingen een aantal afspraken gemaakt die 

verzameld worden in een “herstelplan”.  

Elke leerling heeft dit herstelplan ondertekend. Dit betekent dat hij/zij akkoord is 

met de gemaakte afspraken en zijn/haar verantwoordelijkheid wil opnemen. In 

het agenda vindt U een kopie van dit herstelplan.  

 
Mogen we vragen samen met uw kind deze afspraken regelmatig te overlopen en 

te evalueren en alzo uw kind mee te ondersteunen in het meewerken aan een 

positieve studiesfeer en groepsdynamiek. 

Indien u meer uitleg wenst of vragen hebt kan u zich steeds wenden tot de 

leerlingbegeleider of titularis van de school.  

 
 

Vriendelijke groeten 

….. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naft-naadloze-flexibele-trajecten

