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Voorwoord 
 
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs van kracht.  Eén van de 
uitgangspunten van deze wet is dat er voor iedere leerlingen binnen een 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs een onderwijsaanbod op maat dient te zijn.  
In dit onderwijsondersteuningsprofiel staat omschreven hoe het Gertrudiscollege invulling 
geeft aan de ondersteuning van de leerlingen. Die ondersteuning is veelal licht en tijdelijk 
van aard, om leerlingen net dat zetje te geven dat zij nodig hebben om hun schoolloopbaan 
succesvol voort te zetten. Deze ondersteuning wordt basisondersteuning genoemd. 
Soms is er meer nodig dan basisondersteuning. Sommige leerlingen lopen, ondanks het feit 
dat zij over voldoende capaciteiten bezitten, op school tegen belemmeringen aan. 
Bijvoorbeeld omdat zij een lichamelijke aandoening hebben, of een stoornis zoals autisme. In 
dat geval is het soms nodig om intensievere ondersteuning te geven die soms ook 
structureler van aard is. Deze ondersteuning noemt men breedteondersteuning. 
In dit ondersteuningsprofiel is te lezen hoe op het Gertrudiscollege de basisondersteuning en 
de breedteondersteuning worden vormgegeven. 
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Inleiding 
 
Het Samenwerkingsverband bestaat uit reguliere VO-scholen en scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs van Cluster 3 en 4. De besturen van deze scholen ontwikkelen samen in 
het SWV een systematiek voor toewijzing en uitvoering van de ondersteuning aan leerlingen 
die extra ondersteuning (en zorg) nodig hebben. Om deze systematiek helder en transparant 
te krijgen, zodat eenieder snel en effectief toegang heeft tot de informatie, is het noodzakelijk 
op het niveau van het SWV goed zicht te hebben op de mogelijkheden van alle scholen en 
dat duidelijk is waarin scholen elkaar aanvullen.  In het SWV is ervoor gekozen een format 
voor alle reguliere VO-scholen op te stellen.  De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs 
hebben een regiofunctie en bieden cluster 3en4-onderwijs aan binnen meerdere 
samenwerkingsverbanden. Het is ondoenlijk van deze scholen te vragen binnen elk 
participerend samenwerkingsverband een “SWV-eigen”profielbeschrijving  te leveren. Van 
de VSO-scholen wordt verwacht het aanbod voor het VSO te beschrijven, met daarin 
opgenomen de toegevoegde waarde van het voortgezet speciaal onderwijs en de afspraken 
die tussen VO en VSO zijn gemaakt. 
 
Communicatie 
Het ondersteuningsprofiel is de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van het 
profiel wordt uitgelegd wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen. Als ouders 
hun kind aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als basis voor de afweging 
of een school de onderwijsondersteuning kan bieden waaraan een kind behoefte heeft. 
In de schoolgids van de school is een samenvatting van het ondersteuningsprofiel 
opgenomen. 
 
Professionalisering 
Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school. Mede 
op basis van dit document kan bepaald worden welke competenties leerkrachten moeten 
beheersen om onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals de school heeft omschreven. 
Het ondersteuningsprofiel brengt de ambities van de school in kaart als het gaat om extra 
ondersteuningsmogelijkheden. Deze ambities kunnen worden meegenomen in het 
schoolplan en/of zorgplan en zijn medebepalend voor het professionaliseringsbeleid. 
 
Bovenschoolse inzet van het ondersteuningsprofiel 
Een samenwerkingsverband maakt eigen afspraken over de basisondersteuning en 
breedteondersteuning. Zo wordt bepaald aan welk niveau van ondersteuning elke school 
binnen het samenwerkingsverband moet voldoen. Door gebruik te maken van dit model zijn 
ondersteuningsprofielen onderling vergelijkbaar, zodat een bovenschools overzicht gemaakt 
kan worden. Dit helpt het bestuur van het samenwerkingsverband bij het bepalen: 

- van het niveau van basisondersteuning, dat tegelijkertijd realistisch en ambitieus is; 
- of scholen medegefinancierd zullen worden uit ondersteuningsmiddelen om het 

niveau van basis- en breedteondersteuning te realiseren; 
- of het samenwerkingsverband in staat is om alle leerlingen passend onderwijs te 

bieden, waarmee het samenwerkingsverband aan de bestuurlijke zorgplicht kan 
voldoen. 

 
Het Onderwijsondersteuningsprofiel in relatie tot andere documenten 
Het samenwerkingsverband maakt minstens eens in de vier jaar een ondersteuningsplan, 
waarin het uiteenlopende aspecten van haar beleid beschrijft. In het wettelijk kader is 
vastgelegd dat de onderwijsondersteuningsprofielen deel uitmaken van het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De samengevoegde 
onderwijsondersteuningsprofielen moeten inzichtelijk maken welke werking uitgaat van de 
afspraken die in het samenwerkingsverband worden gemaakt voor de basis- en 
breedteondersteuning en of in het samenwerkingsverband sprake is van een dekkend 
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netwerk, op basis waarvan schoolbesturen aan hun zorgplicht kunnen voldoen om aan 
iedere leerling passend onderwijs te bieden. 
 
Totstandkoming 
 Hoe is het document tot stand gekomen? 
 
 
2. Algemene gegevens 
2.1 Contactgegevens 
Naam samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO Roosendaal eo. (afgekort SWV 
VO Roosendaal eo) 
Nummer: VO-30.02 
 
 
Naam van de school/locatie: Gertrudiscollege 
Adres:    Bovendonk  115  &  Vincentiusstraat   53 
Postcode:   4707 ZH  4701 LM 
Plaats en huisnummer:  Roosendaal 
Telefoonnummer:  0165 537552 
Email:    info@gertrudiscollege.nl 
Website:   www.gertrudiscollege.nl 
Directeur:   Mw. M.M. van der Meer 
Zorgcoördinator:  Mw. H.C.H. de Kruif 
 
2.2 Onderwijsvisie/ schoolconcept 
 
De visie van het Gertrudiscollege op onderwijs en leren is in het schooljaar 12-13 aangepast. 
De vernieuwde visie wordt als beeld weergegeven in een driemaster met  als  stevige basis 
’rust en regelmaat’ en ‘vertrouwen en respect’, waarboven de zeilen ‘onderwijs’, ‘gedrag’ en 
‘omgeving’ zijn gehesen. 

Vanaf het schooljaar  2013-14 is de vernieuwde visie geconcretiseerd in acties die er toe 
moeten leiden dat waarneembare stappen vooruit worden gezet op de terreinen: ‘leveren 
van maatwerk’, ‘variatie in werkvormen’ en ‘anticiperen op hoe leerlingen leren’, met als 
uiteindelijk doel het verhogen van de leerresultaten van de leerlingen. 

Binnen het Gertrudiscollege  is de focus daarom  in de eerste plaats gericht op het leren van 
de leerling.  Het is de leraar die hierin de hoofdrol speelt.  Wat en hoe de leraar onderwijst, 
bepaalt in hoge mate de resultaten van de leerling. Uiteraard zijn ook leerlingkenmerken als 
capaciteiten, motivatie, doorzettingsvermogen en welbevinden, factoren die het 
schoolsucces sterk beïnvloeden. De leraar echter maakt het verschil. Op basis van de 
leerresultaten van de leerling stuurt de leraar bij, verbetert en  vernieuwt hij. Hierdoor leert hij 
ook zelf en is hij voortdurend bezig met zijn professionele ontwikkeling.   

Een goede leerinteractie tussen docent en leerling vraagt om een voortdurende 
wisselwerking tussen leeractiviteiten en leerresultaten van de leerling enerzijds en het 
ontwerpen en uitvoeren van de les door de docent anderzijds. (zie schema) 
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In schema: 

Onderwijzen door de leraar                               Leren door de leerling    
                   

leraar leraar leerling                 
leerling 

 

  

       

 

Belangrijk is dat de resultaten gemeten worden met toetsen die vragen bevatten op de 
goede cognitieve niveaus (OBIT) en eveneens  belangrijk is dat de lessen zodanig gegeven 
worden dat ingespeeld kan worden op de onderwijs- en zorg behoeftes van de leerlingen. 
Daarvoor is het nodig dat goed in kaart gebracht wordt wat deze behoeftes zijn  omdat zij de 
input vormen  voor het klasse- of groepsplan m.a.w. voor de wijze waarop de lessen 
gegeven worden. 

Het leiderschap binnen de school behoort vervolgens  gericht te zijn op het leren in de school 
en op de opbrengsten van dat leren. We hebben het hier over onderwijskundig leiderschap. 

Bij het ondersteunen van leerlingen is het eveneens de docent die de centrale rol speelt. 
Leerlingen functioneren immers in de les, in de groep.  Docenten zijn de eersten die 
signaleren als een leerling tegen problemen aanloopt die het onderwijskundig functioneren in 
de weg staan. Zij hebben nadrukkelijk een signalerende functie en moeten in staat zijn hun 
onderwijskundig handelen af te stemmen op de individuele leerling. 

Op het Gertrudiscollege is het onderwijs nadrukkelijk bedoeld voor alle leerlingen die het 
onderwijsniveau cognitief aankunnen. De leerling heeft, bij het volgen van dat onderwijs, zelf 
een eigen verantwoordelijkheid voor het leveren van prestaties en voor het eigen gedrag . 
Ook als deze leerling, al dan niet tijdelijk, tegen belemmeringen aanloopt. Dat wil niet zeggen 
dat een leerling het altijd alleen moet doen. De school wil ook een veilig netwerk zijn voor de 
leerlingen.  Hoewel de eisen die aan de leerlingen gesteld worden wat betreft presteren en 
gedrag voor alle leerlingen hetzelfde zijn, kunnen de randvoorwaarden die de leerlingen 
nodig hebben om aan deze eisen te voldoen verschillen. Op het Gertrudiscollege worden die 
randvoorwaarden, binnen en buiten de klas, zo goed mogelijk vormgegeven. Dat kan te 
maken hebben met de wijze van toetsen, die aangepast kan worden voor leerlingen die 
tegen fysieke beperkingen aanlopen; met de mogelijk om een time-out te nemen, waarvoor 
de school een aparte ruimte heeft; met afspraken over de wijze van benadering van een 
leerling die door alle docenten in grote lijnen gevolgd wordt; met ondersteuning van de 
leerlingen binnen en buiten de les . Daarin spelen mentoren en docenten een centrale rol, 
daarbij ondersteund door leden van het zorgteam. 

 

 

Ontwerpen van 
een les + 
instructie 

Leeractiviteiten 
van de leerling 

Leerresultaten 
van de leerling 

Uitvoeren van  
een les + 
instructie 
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2.3 Kengetallen leerling-populatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 
 
Beschrijving 2012- 

2013 
2013-
2014 
 

2014-
2015 

2015-
2016 

Aantal leerlingen    1379 
Aantal leerlingen met lwoo of pro indicatie -- -- -- -- 
Aantal leerlingen met een rugzakje REC-4 
(vanaf 2014-2015: OPP cluster 4 
problematiek) 

24 27  26 

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-3 
(vanaf 2014-2015: OPP cluster 3 
problematiek) 

5 6  4 

Aantal leerlingen met ambulante 
begeleiding REC-2 

2 1 -- 1 

Aantal leerlingen met ambulante 
begeleiding  REC-1 

2 3 2 1 

Aantal leerlingen dat in een ZAT is 
besproken 

13 12 7  

Aantal leerlingen dat geplaatst is op een 
bovenschoolse voorziening ( rebound, plus, 
Op de rails, Herstart) 
( Vanaf 2014-2015: -tijdelijk- elders 
geplaatst) 

1 2 -- 2 

Aantal leerlingen dat is teruggeplaatst of 
geplaatst vanuit een bovenschoolse 
voorziening  
(rebound, plus, Op de rails, Herstart) 

    

Aantal leerlingen dat is verwezen naar VSO 1 -- --  
Aantal leerlingen met dyslexie 148 140  143 
Aantal leerlingen met dyscalculie 12 12  15 
Aantal hoogbegaafde leerlingen 52 64  66* 
Aantal leerlingen met een vastgestelde 
ontwikkelingsstoornis (ADHD, PDD-NOS 
e.d.) 

114 121  164 

* 15 met een diagnose van een orthopedagoog, 51 geïdentificeerd middels capaciteitenonderzoek door het Centrum voor 
Begaafdheidsonderzoek. 
 
2.4 Toelatingscriteria, beleid en randvoorwaarden 
Beschrijving van de toelatingscriteria en beleid. 
Het is functioneel om randvoorwaarden en grenzen van de mogelijkheden van de school te 
formuleren. Bijvoorbeeld de vermelding dat de mogelijkheden niet onbegrensd zijn en dat zij 
alleen mogelijkheden zien als leerlingen leerbaar zijn en het klimaat voor medeleerlingen en 
leraren veilig is. Als de school de afweging moet maken of voor een individuele leerling (nog 
steeds) passend onderwijs kan worden geboden, kunnen deze randvoorwaarden 
meegewogen worden. 
 
Bij de toelatingscriteria gelden de volgende randvoorwaarden: 
Een leerling met een geschiedenis van verbale en fysieke agressie is niet toelaatbaar. Ook 
geldt dat de school de inschatting maakt dat de problematiek van de leerling binnen de 
schoolse setting hanteerbaar moet zijn. Bij leerlingen met psychische klachten geldt dat deze 
leerlingen wel in staat zijn het onderwijs fysiek te volgen.  
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3. Basisondersteuning 
Zie bijlage: interne zorgstructuur Gertrudiscollege. 
3.1. Definitie 
De basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van 
preventieve en licht curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur 
van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in 
samenwerking met ketenpartners worden uitgevoerd. 
 
 

 
 
 
3.2 De vier aspecten van basisondersteuning 
De basisondersteuning van de school kent vier aspecten: 

- preventie 
- inrichting van de ondersteuningsstructuur 
- planmatig werken 
- kwaliteit 

In de beschrijving van de basisondersteuning zijn afspraken vastgelegd over licht curatieve 
interventies. Deze afspraken staan hieronder vermeld, met een beschrijving van hoe wij het 
geregeld hebben, een verwijzing naar documenten, een ambitieniveau een stappenplan voor 
verbetering. Genoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school 
en moeten de continuïteit van de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. 
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Preventie 
1. De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de 
protocollen). 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld:  
Alle leerlingen met dyslexie krijgen een pasje dat hen recht geeft op faciliteiten. Voor alle 
dyslectische leerlingen geldt dat zij recht hebben op 20% tijdverlenging bij toetsen. 
Spelfouten worden niet of minder zwaar aangerekend. Bij de talen mogen leerlingen een 
schriftelijke overhoring  op verzoek mondeling herkansen.  
Individueel kunnen de faciliteiten uitgebreid worden: bijvoorbeeld door gebruikmaking 
van spraakondersteuning (Kurzweil)  toe te staan tijdens lessen en bij 
toetsen/overhoringen. 

       In de brugklas kunnen alle leerlingen met dyslexie een herhalings/bijspijkercursus 
spelling   
       volgen. Deze cursus maakt tevens deel uit van het screeningsprotocol dat bedoeld is 
om    
       leerlingen met dyslexie die nog niet is vastgesteld op te sporen. 
 
      Leerlingen met dyscalculie krijgen een pasje dat hen recht geeft op tijdverlenging bij 
toetsen    
      waarbij rekenvaardigheid gevraagd wordt. Zij mogen ten allen tijde gebruik van de 
reken- 
      machine en het is hen toegestaan bij het maken van toetsen gebruik te maken van de  
rekenkaarten die hiertoe door het steunpunt taal en rekenen VO zijn ontwikkeld.  
Daarnaast is er een systeem van rekenlessen door de hele schoolloopbaan. Leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben krijgen deze ook.  
    

B. Documentatie 
Het dyslexiebeleid en het dyscalculiebeleid van het Gertrudiscollege zijn vastgelegd in 
protocollen.  
C. Ambitieniveau    

(groepsgewijze) ondersteuning voor leerlingen met ernstige rekenproblemen. 
        D.   Voortzetting en verdieping van de huidige aanpak 
 
 
 
2. De school biedt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met 
een meer of minder dan gemiddelde intelligentie 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Voor leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie bestaat een systeem 
van steunlessen in de onderbouw. Zij  kunnen een reeks extra lessen krijgen voor 
vakken waarmee ze moeite hebben, waarbij de nadruk ligt op de kernvakken. In een 
enkel geval kan ook kortdurende remedial teaching gegeven worden. Is er door de 
minder dan gemiddelde intelligentie ondanks de extra aandacht onvoldoende 
perspectief op het behalen van een diploma, dan wordt de leerling geadviseerd over 
te stappen naar een lager niveau. 
Voor leerlingen met een hoger dan gemiddelde intelligentie heeft het  
Gertrudiscollege een uitgebreid aanbod. Het is voor deze leerlingen mogelijk om te 
compacten en te versnellen (zowel in de totale schoolcarrière als op afzonderlijke 
vakken) en er is bovendien een uitgebreid aanbod aan verrijkingsopdrachten 
waaraan leerlingen kunnen werken.  Dit verrijkingsaanbod geldt niet alleen voor vwo-
leerlingen, maar ook voor havoleerlingen die (deels) meer dan gemiddeld begaafd 
zijn.  Voor onderpresterende begaafde leerlingen zijn mogelijkheden tot extra 
begeleiding, op individuele basis (vanaf klas 2) en in groepsverband (in klas1). 
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B. Documentatie 
De informatie over deze onderwijsprogramma’s en leerlijnen is vastgelegd in de 
schoolgids. 

 
C. Ambitieniveau 
       Een gerichte analyse van de leerresultaten van individuele leerlingen (via bv. CITO-
volgsysteem)  
       met als doel het uitvoeren  van gerichte acties ter verbetering van de leerprestaties. 
D. Stappenplan voor verbetering 
       
 
 
3. De school is fysiek toegankelijk , heeft aangepaste werk- en instructieruimtes en  beschikt 
over hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
De locatie Bovendonk is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen, ook leerlingen die zijn 
aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Indien nodig worden er in werk 
instructieruimtes aanpassingen gedaan (aangepast meubilair) voor leerlingen die anders 
niet aan het onderwijs kunnen deelnemen. Voor leerlingen die door een motorische of 
zintuigelijke handicap  zijn aangewezen op het gebruik van hulpmiddelen worden deze 
in overleg met ouders (en eventueel ambulante dienst) aangeschaft . Te denken valt aan 
aangepast materiaal voor slechtziende leerlingen of hulpmiddelen waardoor leerlingen 
met een motorische handicap deel kunnen nemen aan vakken als techniek en 
handvaardigheid.  
De school kent een aparte werkruimte waar het mogelijk is om toetsen op een 
aangepaste wijze af te nemen. Deze werkruimte is bovendien prikkelarm. 
De locatie Vincentiusstraat  is helaas niet rolstoeltoegankelijk.  Voor alle overige 
aanpassingen geldt hetzelfde als hierboven beschreven. 
 

 
B. Documentatie 
De informatie over dit onderwerp is vastgelegd in de schoolgids  
C. Ambitieniveau 
Komen tot een toegankelijk schoolgebouw voor alle leerlingen, dus ook die uit klas 2-3-4 
vmbo. 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
 
4. De school biedt (ortho) pedagogische en/of (ortho)didactische programma’s en 
methodieken die gericht zijn op de sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van 
gedragsproblemen. 
A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 

Binnen de klassikale setting besteden mentoren aandacht aan het sociale klimaat in de 
groep. Mentoren besteden nadrukkelijk aandacht aan pestproblematiek. De mentor geeft 
in de brugklas tijdens een ingeroosterd uur ondersteuning bij de ontwikkeling van 
studievaardigheden en heeft daarnaast een mentoruur waarin aandacht aan de 
groepsvorming, voorkomen van pesten, veiligheid in de groep besteed wordt. Voor beide 
onderdelen wordt vanaf 2015-2016 gebruik gemaakt van de methode “Tumult” 
Indien nodig kunnen leerlingen deelnemen aan sova-training (in de brugklas) of (bij wijze 
van extra arrangement) Rots en water training. In klas twee en in de eindexamenjaren 
kunnen leerlingen deelnemen aan een training faalangstreductie.  
Voor (zeer) jonge leerlingen worden in een peergroup lunchbijeenkomsten 
georganiseerd. Deze leerlingen hebben bovendien in het eerste schooljaar een gesprek 
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met een counselor zodat hun welbevinden en gevoel van veiligheid op school 
gemonitord wordt. 
Alle docenten zijn op de hoogte van het pestprotocol van de school. Mentoren kunnen 
bij het tegengaan van pestproblematiek ondersteuning vragen van de anti-
pestcoördinator. 

Als gedragsproblematiek ondanks extra aandacht blijft bestaan waardoor de (sociale) 
veiligheid            van andere leerlingen in het geding is kan in overleg met het 
samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en eventueel de jeugdarts worden 
overgegaan tot (tijhdelijke) plaatsing in een buitenschoolse voorziening.  
B. Documentatie 
De informatie over dit onderwerp is vastgelegd in  de schoolgids. 
In het pestprotocol van de school is vastgelegd hoe op het Gertrudiscollege omgegaan 
wordt met pestproblematiek.  
C. Ambitieniveau 
Uitbreiding van het aantal leerjaren waarin met het programma “Tumult” gewerkt wordt.  
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
5. De school heeft een protocol voor medische handelingen 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Er is een medisch protocol opgesteld binnen het samenwerkingsverband dat ook 
gehanteerd wordt op het Gertrudiscollege.  
Een aantal medewerkers is opgeleid voor EHBO en BHV. Jaarlijkse 
nascholingsbijeenkomsten zorgen ervoor dat de expertise op peil blijft. 
Als voor een leerling bijzondere afspraken gelden worden de betrokken 
medewerkers hierover tijdig geïnformeerd. 

B. Documentatie 
              Protocol Medisch Handelen 
C. Ambitieniveau 
 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
 
6. Er zijn afspraken gemaakt over de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen 
met ketenpartners kan bieden 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld.  
In het ZAT of indien nodig tussentijds kan met de contactpersonen van de 
ketenpartners overlegd worden over samenwerken wat betreft het bieden van 
curatieve zorg.   
Sinds januari 2015 heeft de school een eigen aanspreekpunt bij het Centrum voor 
Jeugd en  
Gezin, de jeugdprofessional. Zij kan preventieve en curatieve zorg verlenen en 
indicaties voor zwaardere zorg afgeven indien nodig. 

B. Documentatie 
Informatie over de jeugdprofessional en de werkwijze is opgenomen in de 
schoolgids. 

 
C. Ambitieniveau 
 
D. Stappenplan voor verbetering 
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Ondersteuningsstructuur 
Expertise van het ondersteuningsteam (inc.ZAT) 

A. Functies of taken leden ondersteuningsteam 
1. Mentor (taak):  

de mentor begeleidt leerlingen en speelt een oberverende en signalerende rol. De 
mentor schakelt de zorgcoördinator in als de problematiek van een leerling de 
expertise van de mentor overstijgt. 

2. Counselors (taak):  
de counselor voert  gesprekken met De counselor wordt ingeschakeld bij problemen 
(op sociaal-emotioneel vlak, of in de gezinssfeer) waarvoor meer distantie nodig is, 
of die meer tijd vergen dan van de mentor redelijkerwijs verwacht kan worden. De 
counselor voert maximaal 4 gesprekken met een leerling. Als hierna nog steeds 
extra begeleiding nodig is wordt in overleg met leerling en ouders gekeken waar de 
leerling externe hulp kan krijgen. 

3. De jeugdprofessional  (functie, medewerker CJG) 
 is minimaal één dag per week  op school aanwezig. Zij voert vooral die gesprekken 
met leerlingen bij wie van een complexe problematiek sprake is of bij wie de 
problematiek zicvh meer afspeelt op het snijvlak tussen school en thuis. 

4. Remedial teacher voortgezet onderwijs (taak): 
       zij geeft incidentele en kortdurende remedial teaching aan leerlingen die hieraan 
behoefte  
       hebben, waarbij de nadruk ligt op leerlingen uit het vmbo-t. 
5.    Drie collega’s verzorgen faalangstreductietrainingen aan respectievelijk leerlingen 
uit klas 2,           eindexamenkandidaten vmbo-t en eindexamenkandidaten havo en vwo. 
(taak) 

         6. Eén  collega verzorgt  in de brugklas een Sovatraining, samen met een student 
pedagogiek  
              die  stage loopt bij het zorgteam 
         7. Twee docenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van hoogbegaafde    
              (onderpresterende) leerlingen 
         8. De zorgcoördinator (functie) coördineert de (extra) begeleiding voor leerlingen die  
               ondersteuning nodig hebben, monitort de afname van vragenlijsten en tests, 
onderhoudt   
               contacten met de ketenpartners, bereidt ZAT-besprekingen voor en organiseert 
wekelijks  
               intern zorgoverleg tussen zorgteam en afdelingscoördinatoren 
          9.  Leerlingbegeleider: coaching en begeleiding van leerlingen met lichte  
persoonlijkheids- of  
               gedragsproblemen en leerlingen die door (langdurige) ziekte tegen 
onderwijskundige 
                belemmeringen oplopen. Deze taak wordt uitgevoerd door de student pedagogiek 
die  
               op dat moment stage loopt bij het zorgteam, onder supervisie van de 
zorgcoördinator.     
In het ZAT zijn de volgende gesprekspartners aanwezig: 

• Voorzitter: afdelingsdirecteur onderbouw 
• De “inbrenger”: in de meeste gevallen de betrokken leerjaarcoördinator 
• Zorgcoördinator 
• Begeleider Passend Onderwijs 
• Jeugdarts 
• Leerplichtambtenaar 
• Wijkagent 
• Overige begeleiders/hulpverleners indien nodig  en mogelijk 
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B. Expertise 
1. In schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 is een groep  mentoren aanvullend geschoold. 
2. De counselors hebben hiervoor scholing gevolgd en hebben jarenlange expertise op het 
gebied van gespreksvoering met leerlingen; 
3.De trainers van de faalangstreductietraining zijn hiertoe geschoold via het KPC; 
4.De remedial teacher is afgestudeerd als master special educational needs en heeft als 
expertise omgaan met leerproblemen èn begeleiding van leerlingen met stoornissen in het 
autistisch spectrum. 
5. Een vijftal collega’s is geschoold op de begeleiding van hoogbegaafde onderpresterende 
leerlingen en coacht jaarlijks een aantal leerlingen. Twee collega’s volgen een bredere 
scholing op het gebied van hoogbegaafdheid en coördineren de algemene (m.n. 
onderwijskundige) begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Ook is er speciale expertise 
opgebouwd op het gebied van de begeleiding van de (zeer) jonge leerlingen.  
6. De begeleider passend onderwijs (deels in dienst van het Samenwerkingsverband)  is 
fulltime op het Gertrudiscollege aanwezig. Zij begeleidt leerlingen die breedteondersteuning 
krijgen en is tevens anti-pestcoördinator. 
7. Ambulante begeleiding REC 3. De school werkt samen met een vaste ambulante 
begeleider voor leerlingen die door een handicap of langdurige ziekte extra begeleiding 
nodig hebben (breedteondersteuning) 
8. Pedagogisch conciërge.  Op beide locaties is een pedagogisch conciërge in dienst die  
samenwerken met het zorgteam. De pedagogisch conciërge is verantwoordelijk voor de 
eerste opvang van leerlingen die een time-out nemen en zorgt voor de terugkoppeling naar 
het zorgteam.   
 9. De zorgcoördinator is eveneens in het bezit van een master special educational  needs 
en is afgestudeerd als hbo-master orthopedagogiek, specialisatie onderwijs. De expertise 
van de zorgcoördinator ligt op het brede terrein van leer- en gedragsproblemen, inclusief de 
begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.  
10. De leerlingbegeleider is een stagiaire van de hbo-opleiding  pedagogiek die de 
eindstage van deze opleiding bij het zorgteam van het Gertrudiscollege invult. Het gaat hier 
om een bijna afgestudeerde student die –onder supervisie – zelfstandig 
ondersteuningstaken uit kan voeren. 
C. Hoe is deze zichtbaar binnen de school? 
Bovengenoemde expertise is duidelijk zichtbaar in de school. Het aanbieden van trainingen 
wordt volgens een cyclisch karakter jaarlijks herhaald.  Leerjaarcoördinatoren hebben 
wekelijks overleg met de counselor, leerlingbegeleider,  begeleider passend onderwijs, 
jeugdprofessional  en zorgcoördinator in het intern zorgoverleg,  zodat  leerlingen die 
behoefte hebben aan extra ondersteuning tijdig in beeld komen. Ook docenten en mentoren 
kunnen bij vragen contact zoeken met de zorgcoördinator of de begeleider van de 
leerlingen. Het coachen en aansturen van docenten neemt een steeds belangrijker plaats in 
in het bieden van ondersteuning. 
 
D. Hoe wordt samengewerkt met  ketenpartners? 
De ketenpartners zijn voor een groot deel aanwezig in het ZAT-overleg. Omdat hier met 
vaste gesprekspartners wordt gewerkt is ook buiten het ZAT eenvoudig overleg met 
ketenpartners te realiseren.  
Met de leerplichtambtenaar en de jeugdarts is intensief contact waar nodig. 
De jeugdprofessional is in dienst   van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij kan indicaties 
voor hulp buiten school afgeven.  
Met de GGZ zijn incidenteel gespreksmomenten en is er alleen sprake van samenwerking 
als ouders van de leerlingen hier nadrukkelijk om vragen. 
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Planmatig werken (uit toezichtkader inspectie) 
1. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 
De aangeboden leerinhouden maken afstemming mogelijk op de onderwijsbehoeften van 
individuele leerlingen. Leerlingen zijn actief betrokken. Docenten stemmen de instructie, 
verwerkingsopdrachten en de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen. De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. 
Het aanbod is afgestemd op het vervolgonderwijs of beroepspraktijk. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
B. A. Met name voor meer- en hoogbegaafde leerlingen vindt er veel maatwerk plaats 

o.a. door extra aanbod en het versnellen bij verschillende  vakken, waardoor 
sommige vakken al in de vooreindexamenklas met een eindexamen  kunnen worden 
afgesloten. Ook is het mogelijk voor havoleerlingen om een vak op vwo-niveau af te 
sluiten. Voor leerlingen die zwakker zijn bijvoorbeeld op gebied van Nederlands en 
rekenen is er extra hulp. Er zijn echter ook vaklessen waarin nog niet in voldoende 
mate wordt gedifferentieerd.  

B. Documentatie 
 

C. Ambitieniveau: in alle lessen wordt gedifferentieerd lesgegeven 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
2. Taal- rekenbeleid, leerwegondersteuning, praktijkonderwijs 
De school heeft doelen gesteld die er op gericht zijn achterstanden te bestrijden. 
De school met een substantieel percentage taal- en/of rekenzwakke leerlingen heeft bij alle 
vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de onderwijsbehoeften van deze leerling . 
A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Het rekenbeleid heeft in schooljaar 2014-2015 vorm gekregen. Een docent heeft het 
rekenbeleid als taak toebedeeld gekregen en coördineert de gang van zaken rondom 
rekenlessen en afname van de rekentoets. Er zijn rekenlessen opgenomen in het curriculum 
met als doel dat alle leerlingen het voor hen geldende  referentieniveau voor rekenen 
behalen. Als er sprake is van dyscalculie of ernstige rekenproblemen wordt gezocht naar 
een wijze om deze leerlingen individueel extra te ondersteunen. 
Het taalbeleid is nog in ontwikkeling. In schooljaar 2014-2015 is een werkgroep gevormd 
die het taalbeleid nader zal ontwikkelen. Eén van de aandachtspunten is de 
woordenschatontwikkeling van de leerlingen. 

C. Documentatie 
Het rekenbeleid is in een notitie vastgelegd. 
Voor het taalbeleid is een notitie in voorbereiding. 

C. Ambitieniveau 
  Rekenen: voortzetten en versterken van de huidige aanpak 
  Taal: een schoolbreed taalbeleid dat zich niet alleen richt op de lessen Nederlands. 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
3. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige leeromgeving 
De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. De school heeft inzicht in de 
veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich op gebied van sociale 
veiligheid voordoen. Leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om. 
Mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van leerlingen. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Mentoren spelen in dit opzicht een centrale rol. Zij signaleren problemen in de groep 
en  
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maken deze bespreekbaar. Daarbij kunnen zij worden ondersteund door de 
leerjaarcoördinatoren en eventueel de zorgcoördinator.  Er zijn duidelijke afspraken 
over de wijze waarop leerlingen met elkaar en anderen omgaan. Deze 
gedragsafspraken worden door de mentor met de leerlingen besproken. Iedereen in 
de school kan leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag. 
Daarnaast heeft de school een pestprotocol dat door docenten en mentoren 
gehanteerd wordt en kan de anti-pestcoördinator een rol spelen bij hardnekkige 
pestproblematiek 
Via de LAKS-monitor en de OMO-veiligheidsmonitor heeft de school inzicht in de 
veiligheidsbeleving van leerlingen. 

 
B. Documentatie:  

Schoolgids 
pestprotocol 
LAKS monitor 
OMO veiligheidsmonitor 

C. Ambitieniveau 
               Leerlingen beoordelen de veiligheid op school hoger dan in de vorige LAKS- en 
OMO-veiligheidsonderzoeken. 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
4. De school heeft continue zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van prestaties en de ontwikkelingen van leerlingen. Leerlingen 
behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht en lopen weinig vertraging op 
tijdens  de opleiding. School- en examencijfers zijn van een aanvaardbaar niveau. Leraren 
volgen en evalueren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, ook in het 
vervolgonderwijs of beroepspraktijk. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
B. De prestaties van de leerlingen worden gevolgd. In de onderbouw worden methode 

onafhankelijke toetsen gebruikt (citovoltoetsen vo).  Deze worden geanalyseerd en 
op basis daarvan worden er groepsplannen en individuele plannen gemaakt. Ook 
van de eindexamenresultaten worden analyses gemaakt m.b.v. OBIT en WOLF. 
Indien de analyses daartoe aanleiding geven, vindt er bijstelling plaats in de 
programma’s, de didactiek en de toetsing.   

B. Documentatie 
 
C. Ambitieniveau 
 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
 
5. Het personeel heeft zicht op de onderwijsbehoeften van haar leerling-populatie en 
werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de 
onderwijsarrangementen (ontwikkelingsperspectief). 
Op basis van analyse van verzamelde gegevens bepaalt de school tijdig de aard van de 
ondersteuning voor zorgleerlingen, voert de ondersteuning planmatig uit en evalueert 
regelmatig de effecten van de ondersteuning. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Voor leerlingen die breedte ondersteuning nodig hebben wordt in een 
ontwikkelperspectiefplan  (in overleg met ouders en deskundigen en na analyse van 



 15 

de beschikbare gegevens) vastgelegd op hoe en op welke wijze de ondersteuning 
plaatsheeft. Vastgelegd wordt ook wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
ondersteuning. Docenten zijn – via het leerlingvolgsysteem-  op de hoogte van de 
gemaakte afspraken. De effecten van de ondersteuning worden na een afgesproken 
periode geëvalueerd waarna bekeken wordt of de ondersteuning gecontinueerd 
wordt, bijgesteld moet worden of wordt stopgezet omdat het gewenste effect bereikt 
is.  
 

B. Documentatie 
Het  ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), opgenomen in het leerlingvolgsysteem zodat alle 
betrokkenen op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. 
Schema interne zorgstructuur (bijlage) 
C. Ambitieniveau 
Mentoren zijn medeverantwoordelijk voor  de opstelling van het 
ontwikkelingsperspectiefplan  zodat (ook)  op vakinhoudelijk niveau de 
ondersteuningsbehoefte  en de aard van de ondersteuning duidelijker omschreven kan 
worden. Docenten geven middels observeren en signaleren input aan het 
ondersteuningsprofiel.  Docenten (mede)verantwoordelijk maken voor de uitvoering van de 
ondersteuning aan leerlingen. 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
 
6. Het personeel werkt continue aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 
Docenten signaleren vroegtijdig leerproblemen en/of ontwikkelingsproblemen bij leerlingen 
en hebben zicht op behoeften van ouders bij de opvoeding. Docenten beschikken over 
juiste technieken bij effectieve interventies. De school kent een scholingsaanbod gericht op 
de ondersteuningsvraag van leerlingen. Het personeel beschikt over didactische, 
organisatorische en pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen met 
extra onderwijsbehoeften. Het personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname 
aan lerende netwerken over leerlingenzorg, staat open voor reflectie en ondersteuning bij 
hun handelen en werkt continue aan hun handelingsgerichte vaardigheden. 
A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Scholingsaanbod: via de Academische Opleidingsschool (Aos), interne scholing (vmbo-
team), studiedagen. Vanaf schooljaar 2013-2014 mentorentraining  voor bestaande 
mentoren en nieuwe mentoren. 
De begeleider passend onderwijs en de zorgcoördinator ondersteunen de docenten en 
verzorgen scholings-  en informatiebijeenkomsten.  
B. Documentatie 
 
C. Ambitieniveau 
Scholing  op het gebied van signaleren en observeren met een cyclisch karakter. Meer 
helderheid voor docenten scheppen over de te volgen stappen bij het signaleren van zorg, 
zowel sociaal-emotioneel, gedragsmatig als onderwijskundig.  Alle mentoren worden 
geschoold. 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

7. Voor alle zorgleerlingen is een ambitieus onderwijszorgarrangement vastgesteld. 
De school is gericht op het stimuleren van talent en op het leveren van (intellectuele) 
prestaties. De school stelt bij plaatsing voor iedere zorgleerling een ontwikkelingsperspectief 
vast. De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief 
en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. Ouders en leerlingen zijn hierbij 
nauw betrokken. 
A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt in een 
ontwikkelperspectief plan (in overleg met ouders en deskundigen en na analyse van 
de beschikbare gegevens) vastgelegd op hoe en op welke wijze de ondersteuning 
plaatsheeft. Vastgelegd wordt ook wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
ondersteuning. Docenten zijn – via het leerlingvolgsysteem-  op de hoogte van de 
gemaakte afspraken. De effecten van de ondersteuning worden na een afgesproken 
periode geëvalueerd waarna bekeken wordt of de ondersteuning gecontinueerd 
wordt, bijgesteld moet worden of wordt stopgezet omdat het gewenste effect bereikt 
is.  

 
B. Documentatie 
 
C. Ambitieniveau 
De leerlingen nadrukkelijker betrekken bij het opstellen van het eigen 
ontwikkelingsperspectief, waardoor de leerling zelf ook verantwoordelijkheid gaat dragen 
voor de verwezenlijking daarvan.  
D. Stappenplan voor verbetering 
 
8. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 
Leerlingen met extra onderwijsbehoeften worden goed begeleid bij de overgang naar een 
andere school voor vo, een bovenschoolse voorziening, het vso of het mbo. Scholen zorgen 
voor een warme overdracht. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Overdracht gebeurt op formele wijze door doorstroomformulieren (m.n. naar het 
mbo). De decaan begeleidt de leerlingen bij de overstap en zorgt voor de warme 
overdracht indien nodig, soms samen met iemand van het zorgteam. Bij aanmelding 
voor een bovenschoolse voorziening  of het VSO zorgt de zorgcoördinator, in 
samenwerking met de mentor, voor aanmelding, begeleiding bij de overstap en de 
warme overdracht. 

 
B. Documentatie 
 

B. Ambitieniveau 
Handhaven van het huidige beleid 

 
D. Stappenplan voor verbetering 
 
 
9. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur en zorgteam. 
De zorgstructuur is beschreven in het zorgplan van de school. Leden van het zorgteam 
hebben een duidelijke taakomschrijving. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en 
directie zijn duidelijk en transparant. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
De zorgstructuur is duidelijk omschreven. Taken en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd  

B. Documentatie 
 Vastgelegd in de schoolgids 
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C. Ambitieniveau 
  
D. Stappenplan voor verbetering 
    Door jaarlijkse evaluatie van de zorgstructuur kunnen onderdelen herzien worden. 
 
Kwaliteit 
Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie 
waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de opbrengsten van een 
school zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoen het onderwijsleerproces en de zorg 
en begeleiding aan de gestelde norm. Voor de meeste scholen geldt dat de inspectie dit 
akkoord heeft bevonden en dat de school onder normaal toezicht staat.  
Kwaliteitskaart kan hier toegevoegd worden. 
 
Als de onderwijsinspectie aanleiding heeft gezien om de kwaliteit van de school nader te 
onderzoeken, of een verbeteringsprogramma met de school heeft afgesproken, kan dat hier 
kort worden omschreven. 
 
4.  Breedteondersteuning 
Dit is de extra ondersteuning, met inzet van extra middelen uit het samenwerkingsverband, 
in de klas of in een gespecialiseerde onderwijssetting binnen en buiten  de school. De 
leerling volgt een afwijkend onderwijsprogramma (arrangement), er is een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld en er wordt handelingsgericht gewerkt. Toewijzing van 
extra middelen vindt plaats via het Samenwerkingsverband .  
                                                                                                                                                        
Wanneer de school de extra ondersteuning niet kan bieden, wordt de leerling doorverwezen 
naar gespecialiseerde onderwijsvoorziening (zie verder onder diepteondersteuning). 
 
De extra ondersteuning kan bestaan uit: 

- leer- en ontwikkelingsondersteuning 
- fysiek medische ondersteuning 
- sociaal- emotioneel en gedragsondersteuning 
- ondersteuning in de thuissituatie 

Bij de uitvoering van de breedteondersteuning wordt de school ondersteund door de 
Begeleider Passend Onderwijs.  Zij is deels  in dienst van het samenwerkingsverband en 
deels van het Gertrudiscollege, waardoor zij fulltime op school aanwezig is. 
 

Daarnaast werkt het Gertrudiscollege samen met de Plusvoorziening. 
Deze voorziening vindt zijn oorsprong in het rapport “Vertrouwen in de school: over de uitval 
van overbelaste jongeren”van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid”(2009). 
Overbelaste jongeren hebben dusdanig veel problemen aan hun hoofd , dat ze niet meer 
toekomen aan het volgen van onderwijs, maar cognitief wel in staat zijn om een diploma dan 
wel startkwalificatie te behalen. Maar ze dreigen door de problemen het onderwijs te 
verlaten. De Plusvoorziening wordt voor deze leerlingen, waarbij er zowel problematiek op 
school als in de thuissituatie voorkomt, ingezet. Ook bij de (groeiende) groep van 
thuiszittende leerlingen kan de Plusvoorziening worden ingezet. 
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De school kent binnen de breedteondersteuning de volgende arrangementen  
(deskundigheid/aandacht en tijd/voorzieningen/gebouw/samenwerking) 
 
Arrangement Invulling  
De school heeft een 
aanpak voor leerlingen 
met 
mobiliteitsproblemen; 
fysieke handicaps  en 
gezondheidsproblemen. 

Deskundigheid 
De school heeft langdurige ervaring met de begeleiding van 
leerlingen die in een rolstoel zitten of door een motorische 
handicap zich moeizaam voortbewegen.  
De afgelopen jaren hebben meerdere leerlingen met een 
fysieke handicap succesvol het lesprogramma doorlopen.  
Ook heeft de school ervaring bij de begeleiding van leerlingen 
die door een chronische ziekte extra ondersteuning nodig 
hebben.  
 
Aandacht en tijd 
Leerkrachten zijn in staat om leerlingen te begeleiden. 
Leerlingen helpen elkaar. Leerlingen die slecht ter been zijn of 
andere mobiliteitsproblemen hebben worden tijdens 
leswisselingen altijd vergezeld door andere leerlingen (zij 
mogen bv. niet alleen gebruik maken van de lift). Bij 
opdrachten die fysiek door leerlingen onuitvoerbaar zijn wordt 
gekozen voor samenwerking met andere leerlingen of het 
uitvoeren van de opdracht samen met een TOA. 
Bij proefwerken waarbij tekenvaardigheid (denk aan 
wiskundeopdrachten) gevraagd wordt kan de school indien 
nodig een begeleider inschakelen die de tekenopdrachten 
onder aansturing van de leerling maakt.  
Er zijn aanpassingen in het lesrooster mogelijk als niet alle 
vakken gevolgd kunnen worden. Leerlingen die door ziekte 
veel afwezig zijn kunnen een beroep doen op een 
leerlingbegeleider die hen helpt overzicht te houden over het te 
maken of in te halen werk.  
Bij excursies worden hulpouders of aparte begeleiders 
ingeschakeld en kan een rolstoel van school worden 
meegenomen voor leerlingen die niet rolstoelgebonden zijn 
maar zonder rolstoel niet aan een excursie kunnen deelnemen. 
 
Voorzieningen 
De bewegingslessen worden gegeven door een vakleerkracht 
die in staat is om sommige oefeningen, eventueel in overleg 
met deskundigen aan te passen aan de mogelijkheden van de 
leerling. 
Bij vakken die een beroep doen op motorische vaardigheden 
(techniek, tekenen, handvaardigheid) zijn voor een deel 
aangepaste materialen beschikbaar. 
 
Gebouw 
Het schoolgebouw is toegankelijk voor rolstoelen, met 
uitzondering van de dislocatie Vincentiusstraat. 
 
Samenwerking 
Indien nodig kan de school een beroep doen op de expertise 
van de begeleiders van de mytylschool, die zowel docenten 
kunnen voorlichten over de wijze van begeleiden als 
voorlichting kunnen geven aan klasgenoten. 
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De school ondersteunt 
leerlingen die 
beschikken over weinig 
leervaardigheden 

• Training studievaardigheden; in kleine groepjes; 1 
lesuur per week ca 4  maanden. Bestemd voor 
brugklasleerlingen die over onvoldoende 
studievaardigheden beschikken (bv. zeer hoogbegaafde 
leerlingen, leerlingen  met een dysharmonisch 
intelligentie profiel, leerlingen met add of ASS; maar 
ook leerlingen die zichtbaar vastlopen). 

• Individuele ondersteuning studievaardigheden , 
tijdsduur flexibel, afhankelijk van de problematiek van 
de leerling, startduur ca 10 weken. Bestemd voor 
leerlingen vanaf klas 2. 

• Ondersteuning bij planning en organisatie van lange 
termijnopdrachten en zelfstandig uit te voeren 
opdrachten. Individueel of in tweetallen.  Doelgroep: 
leerlingen uit de bovenbouw.  ((bv. zeer hoogbegaafde 
leerlingen, leerlingen  met een dysharmonisch 
intelligentie profiel, leerlingen met add of ASS; maar 
ook leerlingen die zichtbaar vastlopen). 

De school ondersteunt 
leerlingen die sociaal-
emotioneel weinig 
weerbaar zijn of 
vastlopen door 
psychische problemen 

• Training Rots en Water, intensieve 
weerbaarheidstraining voor leerlingen met (flinke) 
sociaal-emotionele problematiek die zowel 
externaliserend als internaliserend probleemgedrag in 
de relatie met anderen laten zien. Duur 10 wekelijkse 
bijeenkomsten. Doelgroep: leerlingen uit alle leerjaren, 
maar de groep (max. 8 leerlingen) moet met zorg 
worden samengesteld. Training verzorgd door KECC 
(Driespan). De Begeleider passend onderwijs zal een 
training volgen (2015-2016) die haar in staat stelt zelf 
deze training te verzorgen. 

• Coaching, gericht op begeleiding bij problemen op 
school (bijvoorbeeld in eerste leerjaar om de overgang 
van het po  te vergemakkelijken, of inzetbaar bij 
leerlingen met autisme; leerlingen die door ziekte 
moeite hebben met het volgen van het dagelijkse 
programma). Wekelijks 2x 30 minuten of 3x 20 minuten. 
Duur afhankelijk van de problematiek van de leerling. 

 

De school ondersteunt 
leerlingen  die in de 
lessen  
Problemen ondervinden 
(en hun docenten) 

• Lesobservaties leidend tot handelingsadviezen voor 
docenten.  Kunnen worden ingezet op klas- en 
leerlingniveau. 

• Video-interactiebegeleiding, gericht op ondersteuning 
van de leerling òf van een docent gericht op de omgang 
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met een of meerdere leerlingen. Reeks van 3 opnames 
gevolgd door intensieve nabespreking en eventueel een 
follow-up filmsessie.   (uitgevoerd door geschoold 
video-interactiebegeleider) 

• Remedial teaching in de les, uit te voeren door een RT-
er bij leerlingen die bij een bepaald vak tijdens de les 
slecht functioneren. Kortdurend arrangement gericht op 
preventie van leerproblemen. 

De school biedt extra 
begeleiding aan zeer 
jonge leerlingen die als 
gevolg daarvan moeite 
hebben met de 
overgang naar het 
voortgezet onderwijs 

• Ondersteuningsgroep jonge leerlingen. Op speelse 
wijze wordt gewerkt aan de specifieke problemen die 
(zeer) jonge leerlingen kunnen tegenkomen op gebied 
van leerlingen en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Groepsgewijze begeleiding, 1x poer2 à 3 weken. 
Doelgroep: jonge brugklasleerlingen (bij start schooljaar 
<12) 

• Alle jonge leerlingen hebben in het brugklasjaar 1x een 
gesprek met een counselor om zicht te krijgen op hun 
welbevinden. 

Ambitie: ondersteuning 
van leerlingen die 
geconfronteerd worden 
met 
scheidingproblematiek  
in het gezin 

• Peergroup voor leerlingen die geconfronteerd worden 
met echtscheiding van hun ouders. Groepsgewijze 
ondersteuning, een aantal bijeenkomsten per jaar. ( 
bijvoorbeeld in te huren bij Traverse) (Nu komen deze 
leerlingen vaak terecht bij de counselor voor individuele 
gesprekken, Groepsgewijze ondersteuning lijkt 
effectiever door het lotgenotencontact en is efficienter). 

 

 
 
 
 
Handelingsgericht werken 
 
De volgende standaarden worden gebruikt voor het beschrijven van handelingsgericht 
werken. (Onder leerkrachten wordt verstaan de mentor en docenten in samenspraak met 
leden van het begeleidingsteam) 

- De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere 
afspraken over wie wat doet, waarom, waar en wanneer. 

- Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat 
gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 

- Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. 
door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen. 

- Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de 
leerkracht, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop 
af te stemmen. 

- Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag 
van leerlingen, ouders, collega’s 
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- Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun 
leerlingen hebben. 

- Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten sterke kanten en interesses van de 
leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam. 

- Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, 
formuleren samen doelen en benutten ideeën en oplossingen van leerlingen. 

- Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundigen 
en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de 
aanpak. 

- Leerkrachten benoemen hoge, reële SMART-geformuleerde doelen voor de lange en 
korte termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, 
ouders en collega’s. 

- Leerkrachten werken met een groepsplan waarin de doelen en de aanpak voor de 
groep, subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 

- Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het 
opstellen, uitvoeren en realiseren van hun (groeps)plannen met de zorgcoördinator of 
het zorgteam 

 
5.Diepteondersteuning 

 
Indien de school niet de mogelijkheden kan bieden, indachtig het 
ontwikkelingsperspectief, een passend onderwijsplek te geven , wordt in overleg met 
de ouders de leerling aangemeld bij het Samenwerkingsverband voor het verkrijgen 
van een toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet  Speciaal Onderwijs Cluster 
3 en 4. 
 
 

6.Cluster 1 en 2 onderwijs. 
 

Het onderwijs in cluster 1 is bedoeld voor leerlingen met een visuele beperking. 
Cluster 1 scholen en de onderwijsbegeleiding zijn landelijk georganiseerd. We 
onderscheiden grosso modo twee arrangementen;  het eerste arrangement betreft 
een plaatsing in het Cluster1-onderwijs, het tweede gaat over het volgen van het 
onderwijs op onze school met aanvullende extra ondersteuning vanuit het cluster 1 
onderwijs.                                                           Eenzelfde context doet zich voor bij 
het Cluster-2 onderwijs. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen met een auditieve 
en/of communicatieve beperking. 
In voorkomende gevallen wordt er intensief overleg gevoerd tussen ouders/leerling, 
school en Sensis te Rotterdam ( ingeval er sprake is van Cluster 1) en Auris-groep in 
Goes (indien er sprake is van cluster 2).                                                                                                                                        
In beide situaties is er sprake van een specifieke aanmeldingsprocedure.  Deze valt 
niet onder het regiem van het SWV; derhalve is probleemanalyse, onderzoek 
toelaatbaarheid en het bepalen van het arrangement een aangelegenheid van de 
bovenvermelde instituten en onze school.  
 


