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11Uw kind kan naar Z11 als:

•  de ontwikkeling stagneert op bepaalde 

gebieden. De problemen die zich voordoen 

zijn structureel; ze gaan niet over. Wellicht 

is er sprake van een diagnose (ziekte of 

stoornis), echter het hebben van een 

diagnose is geen noodzaak voor gebruik 

van lokaal Z11. 

De behoefte aan onderwijsondersteuning 

is leidend. Na intern overleg zal er een 

gesprek volgen met de zorgcoördinator, 

waarna een OPP (ontwikkelingsperspectief) 

wordt opgesteld. Daarin kan worden op-

genomen dat uw kind gebruik mag maken 

van lokaal Z11.

•  er tijdelijke problemen zijn die het leer-

proces en/of de ontwikkeling ernstig 

belemmeren. Na intern overleg zal er een 

gesprek volgen met de zorgcoördinator. Er 

wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) 

opgesteld en uw kind kan gebruik maken 

van lokaal Z11.

•  het ZAT (zorg adviesteam) de extra onder-

steuning binnen Z11 adviseert. Ook dan 

zal er een OPP worden opgesteld. Indien er 

voor uw kind een OPP is opgesteld zullen 

er voortgangsgesprekken plaatsvinden met 

de ouder(s)/verzorger(s), leerling, mentor 

en de intern begeleider. 

De frequentie hiervan is afhankelijk van de 

problematiek.

Wat bieden wij?

Lokaal Z11, onze ondersteuningsvoorziening,

biedt de leerlingen een vaste plek binnen

onze school. Ze kunnen daar terecht voor

bijvoorbeeld:

•  begeleidingsgesprekken;

•   ondersteuning bij planning en organisatie 

van schooltaken;

•  een prikkelarme ruimte;

•  een plek om uit te rusten;

•  een time-out (onder lestijd);

•  indien nodig en gewenst: psycho-educatie.

De mentor blijft het centrale aanspreekpunt

voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).
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Lokaal Z11

Uw kind heeft het advies gekregen om 

gebruik te gaan maken van lokaal Z11 

(lees lokaal ZELF).

Deze fl yer geeft u daar uitleg over.

Lokaal Z11 is een speciale ondersteunings-

voorziening bedoeld voor leerlingen die een

extra steuntje in de rug nodig hebben. De

ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die

cognitief in staat zijn tot het behalen van een

mavo-, havo- of atheneumdiploma, maar 

door specifi eke problemen dreigen uit te 

vallen.

Wij coachen en ondersteunen leerlingen

binnen Lokaal Z11. Het uitgangspunt daarbij 

is een verantwoorde terugkeer naar de klas.

Wie kom je tegen in Lokaal Z11?
•  Pedagogisch medewerkers

•  Intern begeleider

•  Stagiaires Pedagogiek Windesheim

Zelfstandig worden

Zelfwaardering

Zelfafbakening

Zelfbewust worden

Zelfontplooiing

jeZelf mogen zijn informatiefolder voor
ouder(s)/verzorger(s)

        Z11

81,5 mm
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