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1

Verantwoording

Dit schoolondersteuningsprofiel voor de Thorbecke Scholengemeenschap moet als onderdeel van
het schoolplan worden gezien. Het is vooral een werkdocument. Dit document wordt dus ook
gedurende de planperiode aangepast naar aanleiding van nieuwe mogelijkheden in de ondersteuning
van leerlingen en / of wetgeving. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke
ondersteuning en begeleiding worden geboden en voor wie ze bestemd zijn.
De inhoud van dit schoolondersteuningsprofiel omvat vier delen. In het eerste deel staan de visie op
ondersteuning en begeleiding van onze school, nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit centraal.
Tevens is de organisatie van de ondersteuning weergegeven.
Het tweede is gericht op de ondersteuning zelf. Het bevat een beschrijving van de verschillende
elementen van extra onderwijsondersteuning die worden aangeboden.
Het derde deel bevat de ambities voor de komende jaren. Welke doelen stellen we ons om de
onderwijsondersteuning te verbeteren in het licht van het passend onderwijs. In een jaarlijks
actieplan worden deze doelen geconcretiseerd.
Het laatste deel bevat de bijlagen. Hierin wordt op een groot aantal onderdelen nadere informatie
gegeven. Zo zijn de taakomschrijvingen van de in het profiel genoemde functionarissen opgenomen
met zoveel mogelijk uniforme omschrijvingen voor de hele school. Er is ook een overzichtelijke
weergave van de extra onderwijsondersteuningsmogelijkheden. Protocollen zoals het dyslexieprotocol, pestprotocol en rouwprotocol zijn aanwezig binnen school. Voor alle protocollen geldt dat
ze terug te vinden zijn op onze site.
De bijlagen zullen behalve de taakomschrijvingen van de functionarissen, daar waar nodig, jaarlijks
aangepast worden.
Dit schoolondersteuningsprofiel is ter advies bij de MR neergelegd.
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2

Visie op zorg en begeleiding

2.1.1 Missie en Visie Thorbecke Scholengemeenschap
De Thorbecke Scholengemeenschap heeft een visie op algemene ondersteuning van leerlingen, die is
afgeleid van de missie van de school ‘Samen investeren in meer dan leren’.
Openbaar onderwijs is onderwijs waarbij verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen van de
ander in een pluriforme samenleving vanzelfsprekend zijn. Binnen de Thorbecke
Scholengemeenschap worden de leerlingen daarom actief betrokken bij de ontwikkelingen die
binnen deze samenleving gaande zijn. Leerlingen worden in staat gesteld om vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid keuzes te maken.
In de visie van de Thorbecke Scholengemeenschap staat een aantal beelden centraal.
Onze uitgangspunten
We gaan voor meer dan leren …
We willen een topschool zijn. Daarom stellen we eisen aan ons onderwijs. We zijn zeer gemotiveerd
en streven bij alles wat we doen naar de hoogste kwaliteit. Zo hanteren we een breed pedagogisch,
didactisch repertoire dat aansluit bij de ontwikkelingen van deze en de komende tijd. Onze betrokken
en bevlogen docenten zorgen voor lessen van een hoog niveau. Als een leerling niet in de les is
geweest, heeft hij echt wat gemist. Ook richten we ons op een constructieve samenwerking met
organisaties uit onze omgeving. We willen dat kwaliteit zichtbaar is in onze opbrengsten. Dat maakt
het mogelijk ons te verantwoorden over de kwaliteit van ons werk en cyclisch te leren door te
reflecteren en te verbeteren.
In ons onderwijs draait het natuurlijk om de ontwikkeling van de leerling als persoon. Die ontwikkeling
stopt niet als de leerling bij ons van school gaat. We willen immers dat onze leerlingen later een
betekenisvolle plek in de maatschappij innemen. Daarom stimuleren we dat leerlingen zelf
verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling nemen, zodat ze in staat zijn te blijven groeien in een
complexe wereld.
… door eigenaarschap te vergroten
Eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling begint voor iedereen met nieuwsgierigheid naar en
bewustwording van jezelf en de rol die je vervult op school en in de samenleving. Vervolgens maken
we de stap om eigenaar te worden van onze kwaliteiten, plannen en dromen. We nemen daar
verantwoordelijkheid voor en helpen elkaar daarbij. We ondersteunen leerlingen om die
bewustwording bij zichzelf en de betrokkenheid bij elkaar stap voor stap te vergroten.
… en in te spelen op verschillen
Thorbecke is een openbare school en we handelen vanuit de waarden respect, eigenheid, vertrouwen
en trots. Alle leerlingen en medewerkers, ongeacht hun achtergrond, zijn welkom. Leerlingen
verschillen van elkaar op allerlei gebieden, bijvoorbeeld in hun interesses, ontwikkeling en
intelligentie. We erkennen deze ongelijkheid en spelen in op de onderwijsbehoeften van individuele
leerlingen.
We besteden aandacht aan talent en geven leerlingen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen en hun ambities waar te maken. Hiermee vergroten we de motivatie van leerlingen. Dat
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heeft twee belangrijke voordelen: gemotiveerde leerlingen gaan met plezier naar school, waardoor ze
het meest profiteren van de lessen én zij nemen meer eigenaarschap voor hun ontwikkeling.
…hierin investeren we samen: leerlingen, medewerkers, ouders en organisaties uit de omgeving
Aan de ene kant zijn we als school een schakel in de levenslange ontwikkeling van de leerling. We
onderhouden daarom goed contact met de basisscholen in de omgeving. Zo weten we met welke
achtergrond leerlingen bij ons binnenkomen en zorgen we voor een soepele overgang.
Aan de andere kant bereiden we leerlingen voor op hun tijd na de Thorbecke. Uiteraard met ons
lesprogramma, maar ook met gesprekken over vervolgonderwijs en bezoeken aan mbo’s, hbo’s en
universiteiten.
Tijdens hun middelbareschooltijd maken leerlingen deel uit van verschillende werk-, leef- en
leergemeenschappen. De verbinding daarmee willen we versterken, zodat we echt samen investeren
in meer dan leren. Daarom trekken we samen op met bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Daarnaast werken we samen met ouders. We vragen de ouderraad regelmatig mee te denken over
nieuwe plannen en ideeën voor onze school of voor ons onderwijs.
Onze aanpak
We leveren maatwerk …
De basis moet op orde zijn. We bereiden onze leerlingen voor op een snel veranderende
maatschappij. Daarbij helpen we leerlingen hun talenten te ontplooien en geven we ze de kans uit te
blinken. Dat doen we door te differentiëren in lessen en begeleiding en door in te spelen op de
interesses, achtergronden en kwaliteiten. We maken hiervoor gebruik van methodes die digitaal extra
ondersteuning of verdieping aanbieden.
Leerlingen kunnen zich persoonlijk ontwikkelen en daarom geven we leerlingen veel keuzevrijheid. Ze
kunnen bijvoorbeeld kiezen voor trajecten als Fast Lane English, Sport, Moderne Media, Technasium,
Techniek of Muziek & Theater. Ook hebben leerlingen de mogelijkheid onderwijsroute 10-14 te volgen
en gespreid, versneld of op een hoger niveau examen te doen. Bovendien kunnen leerlingen kiezen
voor buitenschoolse activiteiten zoals een maatschappelijke stage, een rol in de leerlingenraad of in de
leerlingenvereniging ONIOTH.
… door met elkaar in gesprek te gaan
Om te weten waar de kwaliteiten en talenten liggen, moet je leerlingen echt kennen. Daar maken we
tijd en ruimte voor. We streven naar een cultuur waarin ze zich vrij voelen om in gesprek te gaan. Met
elkaar, met mentoren, vakdocenten, begeleiders en met ouders. Ook leren we hun hoe je in gesprek
gaan doet. We willen immers dat zij eigenaar zijn van hun ontwikkeltraject en dat ze leren dat zelf te
leiden, van de brugklas tot uiteindelijk het eindexamen.
… en samen te werken
Samen werken en samen leren vormen de basis voor groei. Daarom hebben we verschillende
samenwerkingsvormen in en buiten de school. We verbinden onze kwaliteiten om een gezamenlijk
doel te bereiken. Docenten ontwikkelen bijvoorbeeld (vakoverstijgende) opdrachten en zorgen voor
inhoudelijke samenhang. Leerlingen werken samen door deze opdrachten te maken en te
presenteren. Aan elkaar of aan externe opdrachtgevers.
… in een inspirerende omgeving
De sfeer op Thorbecke is ontspannen. Dat komt onder andere doordat de zaken goed georganiseerd
zijn en er een duidelijke structuur is. Iedereen weet waar en bij wie hij met welke vragen terecht kan.
Medewerkers hebben oog voor leerlingen, zijn makkelijk benaderbaar en gaan voor het beste. Voor
elkaar en voor de leerlingen. Onze school is boven alles een veilige werk-, leef- en leergemeenschap
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die inspireert en uitdaagt. Een omgeving waarin leerlingen en medewerkers willen samenwerken en
elkaar iets gunnen.

2.1.2 Visie op ondersteuning en leerlingbegeleiding
De Thorbecke Scholengemeenschap wil een ondernemende school zijn waar leerlingen worden
gestimuleerd actief in de maatschappij te staan. Wij willen dit bereiken door een leeromgeving te
bieden die niet alleen veilig maar ook uitdagend is. In de lessen leren de kinderen respectvol met
elkaar en omgeving om te gaan. Buiten de lessen kunnen de leerlingen actief bezig zijn op een door
hen gekozen terrein dat aansluit bij hun interesse. Mede door in de begeleidingslessen aandacht te
schenken aan sociale vaardigheden en de eisen die de maatschappij aan jongvolwassenen stelt, leidt
de Thorbecke Scholengemeenschap haar leerlingen op tot actieve burgers.
Leerlingbegeleiding op de Thorbecke Scholengemeenschap vertoont in die visie de volgende
karakteristieken:
-de begeleiding draagt bij aan vergroting van het gevoel van autonomie, relatie, competentie en
veiligheid bij de leerlingen;
-het begeleidingsprogramma kent een doorlopende lijn, die past bij de ontwikkelingsfases van een
kind;
-het aanbrengen van sociale vaardigheden, keuzevaardigheden en studievaardigheden gebeurt zo
veel mogelijk geïntegreerd in vak -en mentorlessen, waarbij voor de sociale vaardigheden de
ondersteuning van ketenpartners wordt ingezet;
-de mentor is de spil in de geïntegreerde begeleidingsstructuur en de actieve schakel tussen
leerlingen, ouders, vakdocenten en studieleiders. Hiervoor wordt met ingang van het schooljaar
2019-2020 in de onderbouw en on de mavobovenbouw het eerste uur voor de leerlingen en de
mentoren vrij geroosterd;
-alle leerlingen hebben recht op algemene geïntegreerde begeleiding. Daarnaast krijgen leerlingen
met specifieke leer- en gedragsmoeilijkheden waar mogelijk zorg op maat aangeboden. Dit voor
zover het haalbaar en redelijk is en het binnen de grenzen van de school en de mogelijkheden van de
leerling ligt;
-de school deelt de verantwoordelijkheid voor een goede begeleiding met de ouders.
Begeleiding en zorg helpen de leerlingen bij het leren en het opgroeien en maken dus deel uit van
het primaire proces.
De primaire taak van de Thorbecke Scholengemeenschap is het geven van goed en uitdagend
onderwijs. Het overdragen van kennis en vaardigheden kan niet los worden gezien van de context
van de totale ontwikkeling van leerlingen. De school heeft een belangrijke functie in het
ondersteunen van jongeren in hun ontwikkeling tot volwassenheid.
Leerlingen kunnen in hun ontwikkeling allerlei hindernissen tegenkomen die hun functioneren op
school kunnen belemmeren. Een van de taken van school is mogelijkheden te creëren leerlingen te
begeleiden en eventueel te ondersteunen bij het leren om te gaan met die belemmeringen. De
Thorbecke Scholengemeenschap biedt de ondersteuningsmogelijkheden, de zorg, met het besef dat
school slechts een van factoren is bij de opvoeding van de leerling. Naast school zijn de ouders,
familie, vrienden en de omgeving van de leerling van groot belang in het opvoedingsproces.
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Preventie en signalering behoren tot de taak van de mentor, in nauwe samenwerking met de
collega’s en vakdocenten. De sociale leerlijn Think is hierbij helpend. Daarnaast worden mentoren
begeleid door de studieleiders en indien nodig door de jeugd- en gezinswerker en/of de
orthopedagoog.

2.2 Kwaliteit van de zorg en begeleiding
Om te kunnen spreken van een goede kwaliteit op het gebied van zorg en begeleiding zijn criteria
nodig. Deze criteria levert de inspectie in het toezichtskader.
OP2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij
een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
Basiskwaliteit
De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van
haar leerlingen. De school vergelijkt deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze informatie
en vergelijking maken het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van
zowel groepen als individuele leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het
onderwijs, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen
hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen
te verhelpen. De leerlingen krijgen daarmee de begeleiding die zij nodig hebben om beter het
onderwijsprogramma te kunnen doorlopen. (Dat kan door speciale hulpprogramma’s of individuele
begeleiding, waarbij leerlingen buiten de les aanvullende begeleiding krijgen.) Voor leerlingen die
achterstanden hebben is het onderwijs zo ingericht dat op structurele en herkenbare wijze aandacht
wordt besteed aan het bestrijden van die achterstanden.
Toelichting wettelijke eisen
De wet vraagt dat de vorderingen van de leerlingen op een deugdelijke manier worden gevolgd (art.
2, tweede lid, WVO). Dit waarborgt dat de school daadwerkelijk de ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen voor ogen heeft in het onderwijs en ook dat het onderwijs aansluit bij de verschillende
leerbehoeften van leerlingen, bijvoorbeeld als uit de vorderingen blijkt dat de ontwikkeling stagneert.
Bij deze laatste groep leerlingen zoekt de school naar mogelijke verklaringen voor de stagnatie, zodat
het onderwijs daarop kan worden aangepast (art. 2, tweede lid, WVO, art. 6c WVO).
Verder stelt de wet (art. 6c WVO) dat bij de leerlingen bij wie achterstanden zijn geconstateerd, de
school zichtbaar en gestructureerd werkt aan de bestrijding van die achterstanden. Dit veronderstelt
dat de school weet wie achterstanden heeft en wat de achterstand inhoudt, en dat er aanvullende
activiteiten zijn waarmee de achterstanden worden bestreden. De toelichting op artikel 6c WVO zegt
hier het volgende over: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en
herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de
beheersing van de Nederlandse taal.” Met ‘op structurele wijze’ willen we aangeven dat de aandacht
voor het bestrijden van achterstanden nadrukkelijk moet zijn ingebed in het onderwijs. ‘Op
herkenbare wijze’ betekent dat die specifieke aandacht ook duidelijk moet blijken in de
onderwijspraktijk. Onderwijsachterstanden beperken zich niet tot taalachterstanden. Ook in andere
vakken kunnen leerlingen achterstanden hebben of oplopen. Ook daarvoor dient aandacht te zijn.
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OP4. Extra ondersteuning Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning
en begeleiding.
Basiskwaliteit Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau
dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of
begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de
ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling.
De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo
nodig bij.
De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning
verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het
samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra
ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs
wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.
In Bijlage 2 wordt beschreven op welke wijze de school de ondersteuning voor de leerlingen heeft
georganiseerd. Daarnaast wordt van iedere leerling driemaal een Cito-toets afgenomen: aan het
begin van klas 1, aan het eind van klas 1 en aan het eind van klas 2. Op deze manier krijgt de school
inzicht in de vorderingen van de leerling en of die vordering in de pas loopt met wat je van de leerling
mag verwachten. De Cito-score die de leerling haalt, wordt aan de leerling en de ouders bekendgemaakt.
Binnen de Thorbecke Scholengemeenschap wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat dat recht
doet aan de basisbehoeften van de leerling. Namelijk aan het ontwikkelen van de behoefte aan
relatie (‘ik mag er ook zijn’), competentie (‘ik kan het’), de behoefte aan onafhankelijkheid (‘ik kan
het zelf’) en aan de behoefte aan veiligheid. Indien er zich problemen voordoen die het
onderwijsleerproces ernstig belemmeren en het ondersteuningsteam kan onvoldoende bijdragen
aan passende ondersteuning, dan kan er door de school adequaat verwezen worden.

2.3

Ontwikkelingen

Tijdens de schooljaren 2019-2023 zal de Thorbecke Scholengemeenschap zich verder ontwikkelen.
Vroegsignalering van problematiek, maatwerk, omgaan met verschillen en deskundigheidsbevordering zullen thema’s zijn binnen deze ontwikkeling. De ontwikkelingen zullen aansluiten op de
Wet Passend onderwijs.
Zie Bijlage 1: Hoofdpunten Wet Passend Onderwijs
Uit de zorgplicht, die elke school heeft, vloeit voort dat wij als school de taak hebben een kind een zo
goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden wanneer ouders hun kind aanmelden op onze school,
tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor onze school. Wanneer wij het kind geen plaats
kunnen bieden, hebben wij de taak binnen het SWV1 het kind een zo goed mogelijke plek op een
andere school aan te bieden.
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De volgende vormen van basisondersteuning (Bijlage 6), deels in ontwikkeling, zijn aanwezig op de
Thorbecke Scholengemeenschap:
-preventieve en curatieve zorg; naast het tijdig signaleren van leerproblemen ook vroegsignalering
van opvoed- en opgroeiproblemen in samenwerking met de jeugd- en gezinswerker en indien nodig
met het SWT;
-een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie;
-onderwijsprogramma’s en leerlijnen die afgestemd zijn op leerlingen met een meer of mindere
intelligentie (mavo – atheneum);
-een fysieke toegankelijkheid tot het schoolgebouw voor leerlingen met een lichamelijke handicap;
-een pedagogische en/of orthodidactische interventie voor leerlingen met hyperactiviteit en
aandachtsproblematiek;
-vormen van pedagogische interventies, instructies en klassenmanagement die helpen bij
gedragsproblematiek;
-een medicijnprotocol.
Zie Bijlage 2: Onderwijsondersteuningsmogelijkheden
1

SWV =samenwerkingsverband van schoolbesturen in de Regio IJssel-Vecht; Stichting VO2305 – IJSSELVECHT

2.4 Grenzen aan de zorg
2.4.1. Grenzen aan zorg binnen de Thorbecke Scholengemeenschap
Bij de invoering van passend onderwijs in de komende jaren wil de Thorbecke Scholengemeenschap
blijven aangeven waar voor de school de grenzen liggen.
De grenzen voor een school als de Thorbecke Scholengemeenschap liggen met name op het terrein
van externaliserende gedragsproblematiek. Agressie, gericht tegen medeleerlingen, tegen personeel
of de leefomgeving is zo’n grens. Zeker als het om een herhalend patroon gaat en aanspreekbaarheid
of leerbaarheid onvoldoende aanwezig zijn. In het algemeen: ‘Leerlingen met ernstige en structurele
beperkingen als gevolg van gediagnosticeerde emotionele of psychische problematiek en gedrags- of
ontwikkelingsstoornissen met externaliserend gedrag’. Voor deze leerlingen kan de Thorbecke
Scholengemeenschap de passende ondersteuningsmogelijkheden niet bieden.
Dat wil overigens niet zeggen dat de school denkt adequaat te kunnen omgaan met alle
internaliserende problematiek. Zo zullen leerlingen met extreme angststoornissen of zwaar
depressief gedrag wellicht een te grote wissel trekken op de begeleidingsmogelijkheden.
Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst binnen de Thorbecke wanneer de zorgvraag binnen de
grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden van de school liggen. Er zijn grenzen aan de
mogelijkheden wat medische handelingen betreft.
Maatstaf is uiteindelijk of een leerling op een locatie met 1800 leerlingen zich positief kan
ontwikkelen ‘zonder schade’ voor zichzelf en zijn omgeving. Er worden dus alleen leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften aangenomen of behouden voor de school wanneer de zorgvraag
binnen de grenzen van de ondersteunende mogelijkheden van de school ligt.
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2.4.2. De plaatsingscommissie
De Thorbecke Scholengemeenschap wil leerlingen uiterst zorgvuldig plaatsen. Bij aanmelding zal
gekeken worden naar het leerproces, de mogelijke sociaal-emotionele problematiek en mogelijke
diagnoses. In de plaatsingscommissie zitten een deelschoolleider, de studieleider(s) onderbouw, een
orthopedagoog en de zorgcoördinator. De plaatsing van leerlingen gaat volgens een vaste procedure.
Zie Bijlage 3: Procedure plaatsing nieuwe leerling

2.5 Organisatie: Taken en bevoegdheden in zorg en leerlingbegeleiding
Twee deelschoolleiders beheren de portefeuille Zorg en leerlingbegeleiding. De uitvoering van de
coördinatie is de taak van de zorgcoördinator. Personeelsleden met een taak voor de hele school
(RT’er, administratief medewerker dyslexie) vormen evenals de externe begeleiders de staf van de
zorgcoördinator. Zij zijn functioneel verantwoording verschuldigd aan de coördinator.
Intern is de studieleider verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. De studieleiders zijn
verantwoording verschuldigd aan de deelschoolleiders. Met de zorgcoördinator is er overleg voor
afstemming van de werkzaamheden, intervisie en beleidsvoorbereiding.
De eerst verantwoordelijke voor de leerlingbegeleiding is de mentor. De mentoren zijn voor hun
begeleidingstaak verantwoording verschuldigd aan hun studieleider.
Bijlage 4: Ondersteuningsroute Thorbecke Scholengemeenschap
De volgende specialismen zijn binnen de school aanwezig:
-RT‘er
verzorgt de Remedial Teaching.
-administratieve ondersteuning
verzorgt alle administratieve werkzaamheden op het gebied
remedial teaching
van dyslexie.
-studieleider
ondersteunt de mentoren in hun begeleidingstaak en voert
indien nodig enkele gesprekken met de leerling.
-orthopedagoog
ondersteunt de leerling en indien nodig ouder(s)/verzorger(s)
en/of de medewerker(s) bij ontwikkelingsproblemen gericht
op leren en gedrag. Verder denkt de orthopedagoog mee
bij het inzetten van faciliteiten bij leerlingen met onderwijsondersteuningsbehoeften. De orthopedagoog doet
dyslexieonderzoek en vertaalt verslaglegging van de GGZ
naar de onderwijspraktijk.
-taal- en dyslexiespecialist
De taal- en dyslexiespecialist biedt ondersteuning aan
leerlingen met dyslexie en aan leerlingen die op taalvlak
een hulpvraag hebben. Daarnaast houdt de taal- en
dyslexiespecialist zich bezig met het dyslexiebeleid op school
en onderhoudt zij interdisciplinair contact.
-reken- en dyscalculiespecialist
draagt verantwoording voor het rekenbeleid en diagnostisch
rekenonderzoek.
-Intern begeleider
draagt zorg voor de leerling met extra onderwijsondersteuningsbehoeften en alle betrokkenen.
10

-decaan
-pedagogisch medewerker Z11

is verantwoordelijk voor de keuzebegeleiding.
draagt zorg voor de dagelijkse opvang en aansturing van
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Zie Bijlage 4: Taakomschrijving functionarissen
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Inhoud van de onderwijs ondersteuningsmogelijkheden en begeleiding

3.1 Onderwijsondersteuning
In Bijlage 4 is weergegeven welke onderwijs ondersteuningsmogelijkheden en begeleidingsactiviteiten, voorzien van een korte omschrijving, er plaatsvinden.

3.2 Dyslexiebegeleiding
In Bijlage 5 wordt gedetailleerd informatie gegeven over de dyslexiebegeleiding.
Er is een dyslexieprotocol aanwezig op school. Deze is terug te vinden op de site van de Thorbecke
Scholengemeenschap.

3.3 Ondersteuningsteam
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4

Ambities en doelen voor de komende vier jaar

De Thorbecke Scholengemeenschap wil een school zijn waar een zo goed mogelijke ondersteuning
aan leerlingen wordt geboden. De goed functionerende aanpak van mentoren en studieleiders wordt
gehandhaafd. Daarnaast wordt ingezet op de plannen die in de visie van de school zijn vermeld (zie
pagina 3 en 4 ).
De volgende ontwikkelingen de komende jaren centraal:
-tijd en ruimte worden gemaakt om met leerlingen in gesprek te gaan;
-leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid in het maken van keuzes voor hun eigen leerroute;
-de door school geboden ondersteuning wordt verder geprofessionaliseerd;
-leerlingen worden op maat ondersteund om zo zelfstandig mogelijk aan te kunnen blijven sluiten bij
het curriculum van de school en bij de veranderende maatschappij;
-de aandacht voor de (preventieve) aanpak van verzuim zowel ongeoorloofd als ziekteverzuim wordt
vergroot. Het creëren van een duurzame samenwerking in de aanpak van schoolverzuim met
leerling, ouders, het onderwijs en leerplicht.
Om de ambities waar te kunnen maken, zal veel gevraagd worden van alle medewerkers van de
Thorbecke Scholengemeenschap.
Alle medewerkers Thorbecke Scholengemeenschap:
-zijn zich ervan bewust, dat ze een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van leerlingenzorg en
ze handelen hiernaar;
-houden via scholing en intervisie regelmatig hun kennis, o.a. over leerstoornissen en
groepsontwikkeling, en hun vaardigheden, o.a. gespreksvaardigheden, bij op een niveau dat bij een
goede vervulling van hun rol hoort;
-hebben kennis van Magister en zorgen voor snelle verwerking van gegevens in het LVS
(leerlingvolgsysteem).
De vakdocent:
-geeft de leerling, aangepast aan zijn mogelijkheden, een steeds grotere verantwoordelijkheid voor
zijn leerproces en coacht hem daarbij;
-vergroot zijn mogelijkheden om leerlingen met een extra onderwijsondersteuningsbehoefte in de
klas te laten functioneren;
-heeft dossierkennis (Magister) van zijn leerlingen en zorgt voor snelle verwerking van gegevens in
het LVS.
De mentor:
-kan zich altijd scholen om zijn kennis en vaardigheden in de begeleiding en ondersteuning van
leerlingen te vergroten;
-heeft een volledige dossierkennis (Magister) van zijnn leerlingen en zorgt voor snelle verwerking van
gegevens in het LVS;
-leidt op een gestructureerde manier, op basis van verzamelde voorinformatie, de leerling
besprekingen/rapportvergaderingen om te komen tot afspraken over een gecoördineerde aanpak;
-is in staat om, voor leerlingen die het betreft, op basis van dossiergegevens, van gegevens uit de
leerlingbespreking/rapportvergaderingen en van gesprekken met ouders en leerling een individueel
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of groepshandelingsplan (op basis van het ontwikkelingsperspectief) op te stellen. Dit zo nodig in
overleg met de vakdocent;
-bespreekt het handelingsplan, in geval van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, met
de leerling en de ouders en volgt de uitvoering hiervan bij de leerling en collega’s;
-begeleidt de leerlingen, ondersteund door de decaan, in het maken van keuzes ten aanzien van het
profiel, sector, vakkenpakket en studiekeuze;
-zorgt, indien nodig, voor een warme overdracht van relevante informatie aan collega’s over
leerlingen.
De decaan:
-ondersteunt de mentoren in de keuzebegeleiding van leerlingen in de meeste brede zin, te weten:
profiel- en pakketkeuze, loopbaanoriëntatie, kennismaken met het werkveld en de begeleiding naar
de intake en/of studiekeuzecheck;
-maakt notities in het LVS van gevoerde gesprekken en/of gegeven adviezen;
-zorgt in samenwerking met mentoren en studieleider voor een passend programma voor de
mentorlessen;
-onderhoudt contacten met de vervolgopleidingen en probeert zicht te krijgen op de doorstroom van
leerlingen;
-zorgt voor een passende overdracht van relevante informatie over leerlingen naar het vervolgonderwijs.
De studieleider:
-heeft kennis van alle onderwijsondersteuningsmogelijkheden binnen de school en kan leerlingen op
en adequate manier verwijzen. Het kan noodzakelijk zijn dat de studieleider hiervoor een aantal
gesprekken met de leerling en/of ouders voert;
-krijgt meer zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van zorg en begeleiding van
leerlingen uit zijn team;
-maakt notities in het LVS van gevoerde gesprekken en/of gegeven adviezen;
-heeft vanuit zijn eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de basiszorg binnen het team
regelmatig overleg met de mentoren en decaan om de kwaliteit te bewaken;
-stelt op teambijeenkomsten en mentorenvergaderingen de visie en de organisatie van de
onderwijsondersteuning evenals ieders verantwoordelijkheid daarin regelmatig aan de orde;
-is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken voor de leerlingen in een bepaalde
jaarlaag.
De zorgcoördinator :
-stelt het schoolondersteuningsprofiel van de Thorbecke Scholengemeenschap op en onderwerpt
het aan een kwaliteitscyclus. Tweejaarlijks wordt nagegaan of het ondersteuningsaanbod nog
beantwoordt aan de onderwijsbehoeftes van leerlingen en ouders, o.a. via tevredenheidsenquêtes;
-kwantificeert de ondersteuningsactiviteiten, door activiteiten te koppelen aan financiën en
leerlingenaantallen;
-inventariseert schoolbreed de scholingsbehoeften, die ontstaan door de invoering van passend
onderwijs;
-adviseert de schoolleiding inzake het onderwijs ondersteuningsaanbod;
-maakt notities in het LVS van gevoerde gesprekken en/of gegeven adviezen.
De schoolleiding:
-stelt de scholingsbehoeften vast die kunnen ontstaan door de invoering van passend onderwijs.
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De externe medewerkers binnen de Thorbecke Scholengemeenschap:
-hebben zowel lees- als schrijfrecht in het LVS, vermelden bij het maken van een notitie de datum,
hun naam en functie. Daarbij geldt dat aan de AVG-richtlijn wordt voldaan.
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Bijlage 1: Hoofdpunten Wet Passend Onderwijs
School heeft zorgplicht
Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen zes tot tien weken moet
de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school
binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht.
De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in
het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te
doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek is afgeschaft.
Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben
om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet
Passend Onderwijs wordt expliciet gesproken over ‘onderwijsondersteuning van leerlingen’.
Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.
Leraren kunnen aangeven dat ze willen worden opgeleid in het omgaan met verschillende type
leerlingen in de klas. Het is een ambitie van de school dat leerlingen zo veel mogelijk (extra)
ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.
Samenwerken noodzakelijk
Kan de school waar de leerling is aangemeld, niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning
voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school binnen het samenwerkingsverband een
school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar de leerling binnen het
regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een beroep op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden
gedaan.
Om deze samenwerking vorm te geven, zijn samenwerkingsverbanden geformeerd. Circa 75 in het
primair en circa 75 in het voortgezet onderwijs. Hierin werken regulier en speciaal onderwijs (cluster
3 en 4) samen.
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden verantwoordelijk voor de toekenning en
bekostiging van lichte en zware ondersteuning aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte.
Samenwerkingsverbanden krijgen een eigen budget voor extra ondersteuning. Betalen en bepalen
van onderwijsondersteuning is hiermee in één hand.
Deze middelen worden naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de samenwerkingsverbanden. Op die manier krijgt elk samenwerkingsverband naar rato evenveel. De slag naar een
gelijke verdeling van middelen noemen we ‘de verevening’. Omdat de verevening tot
herverdeeleffecten leidt, geldt een overgangsregeling tot 2020.
De financiële ruimte om 70.000 leerlingen in het (V)SO te plaatsen, blijft bestaan. Landelijk zullen
door de verevening wel verschuivingen in het aantal plekken ontstaan.
Door regionale samenwerking zijn niet alleen een betere samenwerking, expertise-uitwisseling en
afstemming mogelijk tussen scholen onderling, maar ook tussen samenwerkingsverbanden en
gemeenten.
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Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin zij onder meer aangeven welk
niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan
ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden verdeeld, op
welke wijze verwijzing naar het (V)SO plaatsvindt en hoe zij ouders informeren.
Samenwerkingsverbanden kunnen aan scholen extra ondersteuning in de klas toekennen voor
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Er is dus meer ruimte voor maatwerk.
Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het beleid en de
verdeling van het budget van het samenwerkingsverband.
Download de Wet passend onderwijs (PDF, 212 KB)
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Bijlage 2: Onderwijsondersteuningsmogelijkheden

ondersteuningsmogelijkheden Thorbecke SG atheneum-havo-mavo
Spelregels bij de extra ondersteuning






Centraal in de begeleiding staat de mentor. Alle contacten lopen via hem of haar.
Meerdere begeleidingsmogelijkheden zijn niet vrijblijvend, bijv. mentorles, steunles, huiswerkhulp
en spellingsles. Een leerling kan zelf beslissen of hij naar steunles of huiswerkhulp gaat of de
leerling wordt door de vakdocent geadviseerd deel te nemen aan de lessen.
Voor de facultatieve begeleiding (bijv. faalangstreductie, RT) is het van wezenlijk belang dat de
ondersteuningsvraag vanuit de leerling komt.
De school doet haar uiterste best optimale ondersteuning te verlenen. Daar waar dat niet lukt, zal
zij helpen met het zoeken naar andere vormen van begeleiding buiten de school.

Onderwijskundige begeleiding en ondersteuning
dyslexie, dyscalculie,
dysgrafie

De begeleiding van een dyslectische leerling geldt voor alle jaren dat hij op school
is.
In klas 1 krijgen deze leerlingen preventieve training dyslexie. Die wordt gegeven
door de taal- en dyslexiespecialist.
In klas 2 en hoger kunnen leerlingen op verzoek nog viermaal door de remedial
teacher begeleid worden.
Wanneer leerlingen met dyslexie in de bovenbouw havo/atheneum komen,
kunnen zij, wanneer zij dit willen, een gesprek met de taal- en dyslexiespecialist
krijgen om te kijken wat zij nodig hebben om met de taligheid van de tweede fase
om te gaan. Zij kunnen maximaal vier keer door de remedial teacher of
dyslexiespecialist worden begeleid.
Leerlingen met dyslexie, dyscalculie of dysgrafie hebben, in overleg met de
orthopedagoge, recht op aanvullende faciliteiten. Zie hiervoor het dyslexie- en
dyscalculieprotocol op onze site. http://www.thorbeckezwolle.nl/kiesthorbecke/zorgvoorleerlingen/dyslexieprotocol.php

examentraining

In de mavo krijgen eindexamenleerlingen examentraining ter voorbereiding op
het CSE.
In mavo, havo en atheneum maken leerlingen een proefexamen, naar eigen
keuze, die ze met hun vakdocent bespreken.
Er wordt examentraining aangeboden door Lyceo waaraan een leerling tegen
betaling kan deelnemen.
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In klas 1 en 2 leren alle leerlingen in een mentorles hoe ze hun huiswerk kunnen
maken, hoe ze moeten plannen en hoe ze hun planning kunnen uitvoeren.
In 3 en 4 mavo kunnen leerlingen geplaatst worden in de structuurgroep, waar
ondersteuning gegeven wordt bij het plannen en organiseren van het huiswerk.
In 3 havo leren leerlingen tijdens het glb-uur plannen en organiseren van schoolse
taken toegespitst op de tweede fase.

huiswerkhulp

In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid voor bijles (Back Up). Op advies van de
mentor kunnen de leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen, één keer per
week ondersteuning krijgen voor een korte periode.
Leerlingen helpen leerlingen. Leerlingen die goed zijn in een bepaald vak, geven
bijles.
In 3 en 4 mavo is elke dag een keuzeband. Voor het 6e en 7e uur maken de
leerlingen een keuze naar welk vak ze gaan. Zo kan bijvoorbeeld een leerling die
moeite heeft met de talen, meer lessen in de talen volgen. De mentor begeleidt
de leerling in het maken van de keuzes.
Ook is er de mogelijkheid om onder begeleiding huiswerk te maken.

keuze-uur

lees- en
spellingsproblemen

Alle leerlingen in klas 1 worden inde vorm van een dictee getoetst op lees- en
spellingsproblemen. De leerlingen die uitvallen, krijgen extra spellingslessen.
Na de kerstvakantie volgt een tweede toets (dictee) en een tweede ronde
spellingslessen. Daarna volgt eventueel een dyslexiescreening.

steunlessen

In de eerste twee leerjaren zijn er steunlessen voor de vakken Nederlands, Frans,
Duits, Engels en wiskunde. De leerlingen worden opgegeven door de vakdocent of
mentor.
Leerlingen die niet overeenkomstig de verwachting scoren op de citorekentoets,
volgen verplicht steunlessen rekenen.
In 3 en 4 mavo wordt in het leerwerkhuis waar nodig remedial teaching
aangeboden.

Sociaal-emotionele begeleiding en ondersteuning
internbegeleider1.1.2 De internbegeleider begeleidt leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften
hebben en voert voortgangsgesprekken.
1.1.3 Ook ondersteunt hij vakdocenten en mentoren in het omgaan met leerlingen met
specifieke gedragsproblemen. De internbegeleider is o.a. werkzaam in lokaal Z11.
vertrouwenspersoon

Leerlingen die geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag binnen
de school (bijv. discriminatie of seksuele intimidatie), kunnen terecht bij de
contactpersoon ongewenste intimiteiten.
Ook ouders kunnen met klachten terecht bij de contactpersoon van de school. De
contactpersoon verwijst een leerling/ouders naar de juiste instanties en begeleidt
de leerling of ouders in dit proces.
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1.1.4 Leerlingen die meer dan normaal last hebben van spanning tijdens het
examenvreestraining
examenjaar, wordt een trainingsprogramma aangeboden. De training wordt door
op school gegeven. Er wordt een eigen bijdrage van de ouders gevraagd.
faalangstreductietraining;
sociale
vaardigheidstraining

In de eerste klas wordt bij alle leerlingen de schoolvragenlijst (SVL) afgenomen.
Wanneer daaruit blijkt dat ondersteuning nodig is, wordt een trainingsprogramma
aangeboden. De training wordt op school gegeven. Er wordt een eigen bijdrage
van de ouders gevraagd.

GGD

Tijdens het tweede en vierde leerjaar wordt een gezondheidsonderzoek door de
GGD afgenomen. Leerlingen vullen een digitale vragenlijst in, de E-MOVO
(Elektronische Monitor en Voorlichting). Daarnaast meet de verpleegkundige van
de GGD de lengte en het gewicht.
Bij frequent en/of langdurig verzuim wegens ziekte, kan er een melding gedaan
worden bij de schoolarts . Er wordt dan een zogenaamde ZAS-melding gedaan
(ziekteverzuim als signaal). Ouders worden hiervan in kennis gesteld. Het is
mogelijk dat de ouders/verzorgers worden opgeroepen voor een gesprek.
Zijn er op school calamiteiten dan kan school zich te allen tijde wenden tot de PSH
(Psycho Sociale Hulpverlening) van de GGD.
De arts is enkele keren op school aanwezig voor een inloopuur. Deze momenten
zijn vastgelegd in de jaarplanning.

leerlingbegeleiding

De studieleider zorgt voor de eerste opvang van leerlingen die met een hulpvraag
komen of door de mentor zijn doorverwezen. Indien nodig kan de studieleider
enkele gesprekken voeren. Zo nodig zorgt deze voor een snelle en adequate
opvang door gespecialiseerde ondersteuners, passend bij de
ondersteuningsbehoefte. Daarnaast coördineert en initieert de studieleider
projecten en ontwikkelingen binnen zijn team.

leerplicht

De leerplichtambtenaar is enkele malen per jaar aanwezig voor een inloopuur.
Deze momenten zijn vastgelegd in de jaaragenda.

lokaal Z11

Lokaal Z11 is 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 specifieke
problemen dreigen uit te vallen. De leerlingen binnen lokaal Z11 zullen
ondersteund en gecoacht worden, gericht op terugkeer naar de klas.
Lokaal Z11 biedt de leerlingen een vaste plek binnen onze school waar ze onder
begeleiding van deskundigen terecht kunnen voor bijvoorbeeld:
begeleidingsgesprekken, een time-out, ondersteuning bij planning en organisatie
van huiswerk. De mentor blijft de spil van de begeleiding.

schoolDe leerlingen kunnen bij sociaal-emotionele problemen begeleid worden door een
maatschappelijk werk medewerker van het schoolmaatschappelijk werk. Deze pleegt overleg met
externe instanties.
intern zorg overleg
1.1.5 Een overleg per afdeling waarbij leerlingen worden besproken met als doel vroegsignalering van leerlingen die in ontwikkeling en/of in hun leren achterblijven.
(IZO)
Leerproblemen, gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen kunnen op
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deze manier worden opgemerkt.
Bij dit overleg zijn de studieleider, SMW en orthopedagoog aanwezig. Op
mentoren en /of vakdocenten kan een beroep worden gedaan.
multidisciplinair
overleg
(MDO)

Een overleg waarbij verschillende professionals samen met de ouders (en leerling)
de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart brengen. Tevens worden de
ondersteuningsmogelijkheden en de eventuele handelingsvragen van de school
en ouders besproken.

Keuzebegeleiding en preventieve ondersteuning
decanaat

1.1.6 De decaan helpt leerlingen bij het maken van profiel- en studiekeuzes binnen
school en bij het zoeken naar vervolgopleidingen.

tactusconvenant 1.1.7 De school heeft het Tactusconvenant ondertekend met als doel het rook-, dranken drugsgebruik onder jongeren te voorkomen door speciale lessen in klas 1 t/m
3.
1.1.8 Methode voor de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van
THINK
leerlingen die in klas 1 en klas 2 structureel wordt gegeven.
voorlichting

1.1.9 De school voelt zich op meerdere terreinen verantwoordelijk voor de zorg van
leerlingen. Hierbij wordt in lessen, voorstellingen en/of projecten o.a. aandacht
besteed aan uiteenlopende zaken:
-klas 1: Veilig online;
-klas 2: Voorlichting problematiek rondom loverboys/social media;
-klas 3: Theater aan Z. Seksuele diversiteit.

Zorgoverleg per afdeling
Verzuim, ziekte, leerstoornissen, gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen,
verwaarlozing of mishandeling (of vermoedens hiervan) en opvoedingsproblemen. Dit alles komt
helaas ook binnen onze school voor. De docent/mentor in de klas signaleert deze problemen vaak als
eerste. Het creëren van een intern zorgoverleg (IZO) om deze gesignaleerde problemen te bespreken
is noodzakelijk. Binnen passend onderwijs is vroegsignalering een vereiste.
Naast het IZO zal ook multidisciplinair overleg plaatsvinden. Vaak blijkt dat er meer hulpverlening
geboden moet worden (voor kind en/of gezin) dan school kan bieden. Binnen een MDO werken
instanties samen op school en vindt altijd overleg met ouders plaats.
Uitgangspunten:
-binnen elke afdeling vinden leerlingenbesprekingen plaats. Deze staan gepland in de jaaragenda;
-binnen elke afdeling vindt regelmatig mentorenoverleg plaats;
-binnen elke afdeling worden interne zorgoverleg momenten (IZO) gepland. Deze worden vastgelegd
in de jaaragenda in de week dat de GGD en leerplichtambtenaar op school komen;
-tijdens het internzorgoverleg zullen de studieleider(s), orthopedagoog en SMW aanwezig zijn;
-indien nodig wordt een MDO belegd (ouders, leerling, studieleider, zorgcoördinator, externe
partijen).
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Bijlage 3: Procedure plaatsing nieuwe leerling
Vervangen door nieuwe versie
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Bijlage 4: Globale taakomschrijvingen functionarissen in zorg en
begeleiding.
1 Functionarissen
Binnen de Thorbecke Scholengemeenschap zijn de volgende functionarissen werkzaam in de extra
ondersteuning: mentoren, studieleiders, remedial teacher, pedagogisch medewerkster, decaan, taalen dyslexiespecialist, reken- en dyscalculiespecialist, orthopedagoog, vertrouwenscontactpersonen,
SMW en een zorgcoördinator.

2.1 Mentor
Algemeen
A. Verzorgt geïntegreerde leerlingbegeleiding, met als werkvelden:
-studiebegeleiding;
-sociaal-emotionele begeleiding;
-keuzebegeleiding.
B. Levert een bijdrage aan de organisatie en de ontwikkeling van het mentoraat.
C. Organiseert (mede)activiteiten (binnen- en buitenschools) in het kader van begeleiding van
leerlingen.
Ad A

Verzorgen van geïntegreerde leerlingbegeleiding

De mentor:
-heeft een volledige dossierkennis (Magister) van zijn leerlingen en draagt zorgt voor een snelle
verwerking van gegevens in het LVS;
-voert gesprekken met een leerling en/of diens ouders/verzorgers over de studieresultaten, de
houding en het gedrag van de leerling, zowel op eigen initiatief als op initiatief van leerling of ouders;
-verzorgt de glb-lessen;
-doet in overleg met leerlingen en leraren voorstellen aan de studieleider en/of decaan voor extra
begeleiding;
-zit de overgangsvergadering voor van de klas/groep waarvan hij mentor is;
-informeert collega's waar nodig over de situatie van zijn leerlingen en over ondernomen acties;
-is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen bij klachten over school;
-deelt zelf de rapporten uit.
Studiebegeleiding
>gericht op een optimaal studieresultaat
De mentor:
-signaleert zo vroeg mogelijk problemen in de studievoortgang van de leerling en onderneemt actie
naar bijvoorbeeld ouders, leerling of vakdocenten. Hij dient daartoe gevoed te worden met gegevens
van de vakdocenten;
-levert tijdens de glb-lessen en/of de huiswerkuren een bijdrage aan het aanleren en/of verbeteren
van algemene studievaardigheden en effectieve studiemethodes bij de leerlingen;
-levert een bijdrage aan de transfer van de aangeleerde studievaardigheden naar de vaklessen.
Hierover worden afspraken gemaakt tussen mentoren en vakdocenten.
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Sociaal-emotionele begeleiding
>gericht op de leerling als individu en op zijn functioneren binnen de groep
De mentor:
-signaleert persoonlijke problemen van leerlingen en probeert die bespreekbaar te maken met
ouders en/of leerling. Hij dient daartoe o.a. gevoed te worden met gegevens van de vakdocenten of
andere schoolmedewerkers;
-is eerste aanspreekpunt voor de leerling of de ouders bij vragen of problemen;
-verwijst leerlingen, die een bijzondere en/of intensieve begeleiding behoeven, door naar de
studieleider;
-stimuleert een positief groepsproces en het functioneren van leerlingen daarbinnen;
-meldt leerlingen die in het IZO besproken moeten worden, aan bij de studieleider en levert hiervoor
de benodigde gegevens: aanmeldingsformulieren (ouders en mentor) en het toestemmingsformulier;
-zorgt voor terugkoppeling van IZO-gegevens naar de betrokken docent(en);
-stelt zich op de hoogte van oorzaak en/of achtergrond van frequent en/of langdurig verzuim van zijn
mentorleerling bij ouders/verzorgers en/of leerling;
-stelt zich op de hoogte van de reden van regelmatig of langdurig ziekteverzuim;
-levert, indien nodig, de benodigde gegevens voor het opstellen van een ZAS-melding;
-kan een handelingsplan voor een individuele leerling of een klas opstellen;
-helpt met het in kaart brengen van de onderwijsondersteuningsbehoeften.
Keuzebegeleiding
>gericht op hulp bij keuze van afdeling en/of leerweg o.a. door oriëntatie op vervolgstudies en
beroepen
De mentor:
-leert de leerling informatie te verzamelen in het kader van loopbaanoriëntatie m.b.v. materiaal dat
door de decaan wordt aangereikt;
-besteedt in de glb-lessen aandacht aan het aanbrengen van keuzevaardigheden;
-verwijst leerlingen met specifieke vragen door naar de decaan;
-zorgt, indien nodig ,voor warme overdracht van informatie over leerlingen.
Ad B

Bijdrage leveren aan de organisatie en de ontwikkeling van het mentoraat

De mentor:
-overlegt regelmatig met medementoren, decaan en studieleider over de uit te voeren
werkzaamheden op uitnodiging van studieleider of decaan;
-is betrokken bij de keuze en evaluatie van geschikt materiaal voor het mentoruur;
-legt gegevens vast over zijn begeleidingswerkzaamheden in een leerlingvolgsysteem. In een protocol
wordt vastgelegd welke gegevens daarvoor in aanmerking komen;
-rapporteert aan de studieleider over de resultaten van zijn acties;
-levert een bijdrage aan de evaluatie van de uitvoering van de geïntegreerde leerlingbegeleiding.
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Ad C

Mede organiseren van activiteiten in het kader van begeleiding van leerlingen

De mentor:
-werkt mee aan het introductieprogramma en verzorgt indien nodig onderdelen daarvan;
-verzorgt de informatiestroom naar leerlingen;
-verzorgt de kennismakingavond met ouders/verzorgers;
-stimuleert klassenactiviteiten en neemt er zoveel mogelijk aan deel;
-stimuleert leerlingen initiatieven te ontplooien voor en deel te nemen aan binnen- of
buitenschoolse activiteiten.
Profiel van de mentor
>Vereiste (persoonlijke) vaardigheden:
-heeft inzicht in groepsprocessen en kan dit toepassen;
-beschikt over gespreksvaardigheden/begeleidingsvaardigheden;
-heeft zicht op onderwijsleerprocessen;
-kan onderwijsondersteuningsbehoefte in kaart brengen.
>Gewenste instelling, houding en visie:
-voelt zich betrokken bij de problemen van leerlingen;
-heeft een visie op onderwijs en mentoraat die past binnen die van het schoolplan;
-is bereid scholing te volgen om zich de vereiste vaardigheden eigen te maken.
Plaats in de organisatie
De mentor is verantwoording verschuldigd aan de studieleider.
Bij zijn mentorwerkzaamheden heeft hij een functionele relatie met decaan, studieleider en waar
nodig ambulant begeleider.
Beschikbaar ondersteunend materiaal
-het schoolondersteuningsprofiel (SOP);
-een pakket begeleidingslessen;
-een introductieprogramma;
-een jaarprogramma;
-een taakomschrijving mentoraat;
-een draaiboek met betrekking tot bijzondere activiteiten.

2.2 Studieleider
Algemeen
-zorgt voor een eerste opvang van leerlingen die met een ondersteuningsbehoefte komen of door de
mentor zijn doorverwezen. Zorgt zo nodig voor een snelle en adequate opvang. Het kan noodzakelijk
zijn dat de studieleider hiervoor een aantal gesprekken met de leerling en/of ouders voert;
-is het eerste aanspreekpunt voor mentoren op gebied van zorg en begeleiding;
-coördineert alle interne tweedelijnsactiviteiten op het gebied van leerlingbegeleiding binnen het
team;
-brengt leerlingen in in het IZO, neemt deel aan besprekingen van die leerlingen en verzorgt de
agenda en de notulen;
-zorgt voor terugkoppeling van afspraken enz. binnen het team naar mentoren;
25

-maakt notities in het LVS van gevoerde gesprekken en/of gegeven adviezen;
-zorgt samen met de decaan voor de ondersteuning van de mentoren en de vakdocenten op de
onderdelen van de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Levert in dat kader (een bijdrage aan) het
programma van het GLB-uur;
-onderhoudt contacten met de externe tweedelijnsbegeleiders en instanties over de door hen
begeleide leerlingen;
-heeft regelmatig collegiaal overleg met de andere studieleiders en de zorgcoördinator;
-volgt de ontwikkelingen op het gebied van de leerlingbegeleiding en kan die informatie zo nodig
overbrengen op het team.
Profiel van de studieleider
>Vereiste vaardigheden:
-beschikt over gespreksvaardigheden/begeleidingsvaardigheden;
-heeft zicht op onderwijsleerprocessen;
-heeft zicht op lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen;
-heeft een goed beeld van de aangeboden zorg in Zwolle en omstreken.
>Gewenste instelling, houding en visie:
-voelt zich betrokken bij de problemen van leerlingen;
-heeft een visie op onderwijs en begeleiding, die past binnen het schoolplan
-is bereid scholing te volgen om zich de vereiste vaardigheden eigen te maken.
Plaats in de organisatie
De studieleider is verantwoording verschuldigd aan de deelschoolleider.
Bij zijn werkzaamheden studieleider heeft hij een functionele relatie met de zorgcoördinator,
orthopedagoog, RT’r, dyslexiespecialist, schoolmaatschappelijk werker, SMW, ambulant begeleider,
medewerkers Z11, schoolarts, leerplichtambtenaar, decaan en mentor.

2.3 Taal- en dyslexiespecialist
De taal- en dyslexiespecialist biedt ondersteuning aan de leerlingen met dyslexie en aan de leerlingen
die op het taalvlak een hulpvraag hebben. Daarnaast houdt de taal- en dyslexiespecialist zich bezig
met het dyslexiebeleid op school en onderhoudt zij interdisciplinair contact. Zij betrekt collega’s,
leerlingen, ouders en overige betrokkenen bij de onderwijsonderwerpen en bij de evaluatie van haar
ondersteuning. Zij zorgt voor een motiverend taalklimaat gebaseerd op nieuwe inzichten.
De ondersteuning van de leerling kan zowel preventief als curatief ingezet worden. Daarnaast kan
deze ondersteuning individueel of in groepjes plaatsvinden. De ondersteuning beperkt zich niet tot
een bepaald schooljaar, maar kan gedurende de hele schoolloopbaan ingezet worden. De taal- en
dyslexiespecialist kent alle leerlingen met dyslexie persoonlijk, waardoor de stap naar de vraag om
ondersteuning kleiner wordt.
Taken:
-geeft de preventieve training dyslexie aan de onderbouwklassen;
-adviseert leerlingen met dyslexie hulpmiddelen te gebruiken, zoals Kurzweil en een laptop;
-biedt ondersteuning aan de NT2-leerlingen, individueel en in groepsverband;
-verzorgt training aan de NT2-leerling ter bevordering van de woordenschat en begrijpend lezen;
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-geeft invulling aan de klankbordgroep dyslexie, oudervoorlichtingsavond, open dag en voorlichting
leerlingen uit groep 8 met een dyslexieverklaring;
-adviseert op het gebied van beleid en protocollen die te maken hebben met dyslexie;
-geeft voorlichting aan ouders van kinderen die een dyslexieverklaring hebben gekregen;
-verzorgt trainingen en individuele ondersteuning op het gebied van leerstrategieën, samenvatten,
tekst verklaren, mindmappen en snellezen;
-onderhoudt contact met alle betrokkenen waarin de betreffende leerling centraal staat;
-onderhoudt contact met de orthopedagoog, de dyslexiecoördinator, de zorgcoördinator en de
medewerkers van Z11 omtrent de ondersteuning van de leerling;
-schoolt de stagiaires op het gebied van de leerstrategieën die door leerlingen worden gehanteerd;
-pleegt overleg met studieleiders en/of vakdocenten en/of ambulante begeleiders en informeert
mentoren over te begeleiden leerlingen;
-helpt in samenwerking met vakdocent, mentor en/of studieleider met het opstellen van
handelingsplannen en het eventueel bijstellen ervan. De informatie wordt gedeeld met ouders;
-adviseert docenten op het gebied van dyslexie en NT2 in de klas;
-schoolt zichzelf ieder schooljaar bij om zodoende op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten;
-neemt deel aan netwerken (kennis delen, ervaringen delen):
>Netwerk Kurzweil: OOZ breed
>Netwerk NT2: OOZ breed
>Groot-RT-overleg: OOZ breed
>Netwerk dyslexie: regio breed
>Bijeenkomsten VO-raad Steunpunt Passend onderwijs Nieuwkomers;
-onderhoudt de digitale Kurzweilbibliotheek.

2.4 Reken- en dyscalculiespecialist
De taak bestaat uit twee delen: rekenbeleid en diagnostisch rekenonderzoek.
Rekenbeleid
Nu de rekentoets van de baan is, moet er dit schooljaar nagedacht worden over een nieuw
rekenbeleid. Rekenen wordt vanaf nu gezien als een onderdeel van wiskunde. In het schooljaar 20202021 zal er weer een PTA Rekenen komen, waarin beschreven wordt hoe het rekenonderwijs aan
leerlingen zonder wiskunde wordt afgesloten. Rekenen mag door deze leerlingen in het
voorexamenjaar afgesloten worden met een rekentoets. De rekencoördinator zal deze rekentoets
gaan maken.
Op het vmbo is sprake van het invoeren van twee wiskundevakken. Het basisvak ‘Wiskunde 2F’ is
verplicht t/m klas 4 en omvat Rekenen 2F. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer
kunnen/willen. Voordat dit vorm krijgt en ingevoerd gaat worden, duurt het zeker 3 à 4 jaar.
Diagnostisch rekenonderzoek
Een rekenonderzoek wordt uitgevoerd als er een duidelijke hulpvraag aan de orde is. Deze kan zich
voordoen als een of meer van de volgende situaties zijn ontstaan.
De leerling:
-maakt onvoldoende vorderingen, wat onder andere blijkt uit observatie- en toetsresultaten;
-profiteert onvoldoende van het geboden onderwijs; onderpresteren bij rekenen/wiskunde
vergeleken met andere niet-rekenvakken;
-blijft achter ten opzichte van het (referentie)niveau dat van de leerling mag worden verwacht;
-is weinig actief met rekenen, voelt zich weinig competent;
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-reageert faalangstig of blokkeert tijdens de rekenles of rekenactiviteiten bij andere vakken.
Een leerling komt in aanmerking voor een diagnostisch rekenonderzoek, wanneer het vermoeden
bestaat dat er sprake is van ernstige rekenproblemen. Het rekenonderzoek is een onderzoek naar het
repertoire van de leerling op het gebied van rekenen: welke inzichten, kennis en vaardigheden heeft
hij en waar liggen de grenzen daarvan? Een diagnostisch gesprek met de leerling vormt de kern van
het onderzoek. Tijdens het rekenonderzoek gaat de rekencoördinator ook na welke specifieke
omgevingskenmerken zoals onderwijskenmerken en de thuis- en opvoedingssituatie directe invloed
hebben en welke leerlingkenmerken het leerproces beïnvloeden. De rekencoördinator interpreteert
en bespreekt de resultaten van het onderzoek en haar handelingsadviezen met de leerling,
betrokken docenten, ouders/verzorgers, de mentor en de zorgcoördinator.

2.5 Remedial Teacher
Bij Remedial Teaching wordt er hulp verleend aan leerlingen die pedagogische en/of didactische
ondersteuning nodig hebben buiten de klassensituatie.
Het doel van Remedial Teaching is dat de leerling na een bepaalde periode van ondersteuning door
de remedial teacher weer zelfstandig in de klas kan functioneren. Remediale hulp wordt zowel
curatief als preventief ingezet.
Taken:
-het organiseren en het inhoudelijk verzorgen van de Remedial Teaching voor leerlingen uit alle
klassen;
-het deelnemen aan de screening- en selectieprocedure uit het dyslexieprotocol van de Thorbecke
Scholengemeenschap in samenwerking met de administratief ondersteuner dyslexie en de
orthopedagoge;
-het organiseren en uitvoeren van spellinglessen met behulp van controledictees en digitale
oefenprogramma’s in samenwerking met de orthopedagoog en de taalcoördinator;
-het doorgeven van de namen van (brugklas)leerlingen die vallen in de categorie ‘Twijfel omtrent
mogelijke dyslexie’, aan de mentoren met het doel deze leerlingen te volgen in hun taalvorderingen;
-het inhoudelijk informeren van (brugklas)mentoren en/of vakdocenten over de resultaten van
signalering, screening en (dyslexie)onderzoeken via het digitale leerlingvolgsysteem Magister;
-het doornemen met de mentoren van aanmeldingsformulieren op bijzonderheden qua remediale
hulp;
-het overleggen met en het doorgeven van informatie aan orthopedagoog met betrekking tot
dyslexieonderzoeken en andere zaken omtrent RT;
-het overleggen met studieleiders en/of vakdocenten en/of ambulante begeleiders en het
informeren van mentoren over te begeleiden leerlingen;
-het in samenwerking met vakdocent, mentor en/of studieleider (helpen) opstellen van
handelingsplannen en het eventueel bijstellen ervan. De informatie wordt gedeeld met ouders;
-het adviseren van de zorgcoördinator bij het aanpassen en implementeren van het dyslexieprotocol;
-het verwerken van informatie omtrent de Remedial Teaching in het LVS;
-het voorbereiden en verzorgen van de informatiestand bij het Open Huis;
-het organiseren en uitvoeren van de voorlichtingsavond(en) omtrent Remedial Teaching;
-het adviseren van docenten op remediaal gebied in de klas;
-het bijhouden van actuele ontwikkelingen;
-het bijwonen van locatieoverstijgende RT-bijeenkomsten georganiseerd door OOZ;
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-het verplicht volgen van een erkende opleiding (modules) tot RT’er .

2.6 Intern begeleider
De intern begeleider draagt zorg voor de leerling met extra onderwijs ondersteuningsbehoeften.
Taken:
-het opstellen van OPP;
-het aanpassen van OPP;
-het voeren van (voortgangs)gesprekken met ouders, leerling, mentor en instanties;
-het observeren van nieuwe en zittende leerlingen;
-het begeleiden van leerlingen in Z11 (zo breed mogelijk, bijv. sociaal-emotioneel, executieve
functies);
-het maken van specifieke plannen voor leerlingen, bijv. stappenplannen;
-het geven van voorlichting, bijv. aan ASS voor nieuwe docenten en stagiaires;
-het ondersteunen van collega’s bij de omgang met leerlingen.

2.7 Pedagogisch medewerker
Algemeen
De taak van de pedagogisch medewerker is de dagelijkse opvang en aansturing van leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte. Het gaat hier meestal om leerlingen bij wie sprake is van een
stoornis, of waarbij vermoedens zijn van een stoornis. De pedagogisch medewerker heeft of
ontwikkelt expertise op verschillende domeinen: organisatorisch, pedagogisch, didactisch en
administratief.
Taken
Organisatorisch:
-brengt voorspelbaarheid aan in de dagorde via geïndividualiseerde schema’s;
-creëert voorspelbaarheid in de duur van activiteiten;
-structureert situaties voor in tijd, ruimte, persoon en activiteit;
-voorkomt confrontaties en onbekende/sociaal te drukke situaties;
-zorgt voor een vaste uitwijkplek, mogelijk werkplek;
-onderhoudt contacten met ouders t.a.v. werkplanning/verdeling van werk.
-houdt het dagverslag bij;
-onderhoudt contact met de ambulant begeleiders;
-verwerkt informatie omtrent de ondersteuning in Z11 in het LVS.
Pedagogisch:
-hanteert heldere regels en is consequent;
-maakt de leerling duidelijk dat hij met hem wil communiceren;
-verdiept zich in de belevingswereld van de leerling;
-probeert inzicht te krijgen in de factoren die probleemgedrag oproepen;
-maakt duidelijk wat er van de leerling verwacht wordt in een probleemsituatie;
-wijst duidelijk plek aan waar leerling naar toe kan bij explosies;
-leert de leerling zelf hulp te zoeken bij verwarring;
-werkt nadrukkelijk naar succeservaringen bij de leerling: complimenteert en toont waardering;
-let op taalgebruik: vermijdt sarcasme, cynisme, dubbele betekenissen, bijnamen;
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-stelt grenzen aan ‘time-out’ van leerlingen. Niet meer ruimte geven dan nodig is, DUS de leerling
terugsturen naar de les zodra dit weer mogelijk is.
Didactisch:
-heeft zicht op de organisatorische kant van lessen en vakken: toetsen/werkstukken;
-helpt leerling bij het organiseren van het werk:
>zet de leerling er zelf toe aan om de juiste informatie in agenda te zetten;
>helpt de leerling de tijd in te delen;
>controleert of de werkzaamheden daadwerkelijk afgerond zijn.
-werkt toe naar verzelfstandiging van de leerling t.a.v. de organisatie van het werk;
-organiseert indien nodig extra hulp; zoekt contact met docenten t.a.v. het werk;
-probeert de leerlingen te motiveren bij slechte resultaten.

2.8 Zorgcoördinator
Taken
-coördineert het schoolondersteuningsprofiel van de Thorbecke Scholengemeenschap;
-coördineert alle externe tweedelijnsactiviteiten op het gebied van zorg- en leerlingbegeleiding op
schoolniveau, heeft overleg met externe partijen en evalueert de doelstellingen;
-is betrokken bij de beleidsvoorbereiding en doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de
schoolleiding;
-zorgt samen met de portefeuillehouder voor evaluatie van het schoolondersteuningsprofiel;
-stelt jaarlijks een concept werkplan en begroting op;
-zorgt voor jaarlijkse evaluatie en bijstelling van het werkplan;
-bewaakt het proces m.b.t. het aanvragen en verwerking van de TLV’s en verzorgt de aanvragen en
verwerkingen van leerlingen met extra onderwijsondersteuningsbehoeften in samenwerking met de
plaatsingscommissie;
-maakt deel uit van de plaatsingscommissie;
-maakt deel uit van het ondersteuningsteam;
-coördineert de aanvragen van leerlingen die gebruik willen maken van de Z11-voorziening;
-beheert het zorgbudget en voert met de schoolleiding overleg over de voortgang en resultaten van
zijn werkzaamheden;
-organiseert regelmatig overleg over de extra onderwijsondersteuning met de studieleiders, RT’r,
dyslexiespecialist, orthopedagoog en medewerkers Z11;
-volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorg en leerlingbegeleiding en kan die informatie zo
nodig overbrengen in bovengenoemd overleg;
-neemt initiatieven voor verbetering van het gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS);
-is verantwoordelijk voor de aansturing van de extra ondersteuningsvoorziening binnen de
Thorbecke scholengemeenschap: lokaal Z11;
-voert, indien nodig, gesprekken met ouders van leerlingen uit groep 8;
-coördineert de selectie, begeleiding en aansturing van stagiaires Social Work binnen de Thorbecke
Scholengemeenschap;
-maakt notities in het LVS van gevoerde gesprekken en/of gegeven adviezen.
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2.9 Decaan
Taken
-zorgt voor de opzet en planning van alle lob-activiteiten binnen het team;
-begeleidt op dit onderdeel de mentoren bij de voorbereiding van de glb-lessen;
-voert keuzebegeleidinggesprekken met leerlingen en ouders als tweedelijnsspecialist;
-maakt notities in het LVS van gevoerde gesprekken en/of gegeven adviezen;
-verzorgt en organiseert mede voorlichtingsmomenten voor ouders en leerlingen op het gebied van
lob;
-verzorgt de administratieve verwerking en verspreiding van alle binnenkomende voorlichtingsmateriaal;
-onderhoudt de contacten met decanen van andere scholen en met het vervolgonderwijs;
-heeft zicht op de resultaten van Thorbecke Scholengemeenschap-leerlingen in het vervolgonderwijs;
-rapporteert aan de studieleider over de voortgang en resultaten van zijn werkzaamheden;
-heeft regelmatig collegiaal overleg met de andere decanen en met de portefeuillehouder Zorg en
begeleiding;
-volgt de ontwikkelingen op het gebied van lob en kan die informatie indien nodig overbrengen
binnen het team;
-zorgt eventueel voor opvang en begeleiding van stagiaires Personeel & Arbeid.

2.10 Vertrouwenspersoon
2.11 OOP
Ook het Onderwijs Ondersteunend Personeel heeft een functie binnen de school om de
zorgvraag van leerlingen te signaleren. Daarom wordt het OOP actief uitgenodigd deel te
nemen aan de zorgmiddag die op school wordt georganiseerd en volgt een groot deel van
het OOP een scholing over problematiek waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen.
Taken

2.11 Orthopedagoog
De orthopedagoog ondersteunt de leerling en indien nodig ouder(s)/verzorger(s) en/of de
medewerker(s) bij ontwikkelingsproblemen gericht op leren en gedrag. Dit vraagt van de
orthopedagoog afstemming tussen de leerling, ouder(s)/verzorger(s), begeleiding van leerlingen
(intern, zoals Z11 en extern, zoals jeugdzorg), leerkrachten, schoolteam, samenwerkingsverband en
de gemeente. De handelingsgerichte werkwijze staat centraal waarbij er wordt gekeken naar de
onderwijsbehoeften van de leerling. Het streven is om zo weinig mogelijk leerlingen te laten
doorstromen naar speciale scholen.

Taken
Diagnostiek:
-is in staat tot het formuleren van onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen;
-is vaardig in het afnemen van tests en het interpreteren van de testresultaten;
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-doet dyslexiescreeningen, zo nodig dyslexieonderzoek, maakt een schriftelijke rapportage en deelt
de inhoud met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers;
-doet intelligentieonderzoek, maakt een schriftelijke rapportage en deelt de inhoud met leerling,
ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers;
-neemt bij leerlingen over wie zorgen zijn, vragenlijsten af om ontwikkelings- en/of gedragsmatige
problemen inzichtelijk te krijgen vanuit verschillende perspectieven. Tevens worden
anamnesegesprekken gevoerd, observaties gedaan en vindt er dossieranalyse plaats. Behandeling is
niet mogelijk, hiervoor is een doorverwijzing nodig;
-voert anamnesegesprekken, doet observaties en dossieranalyse bij werkhoudings- en
leerproblemen. Vervolgens wordt er ondersteuning of psycho-educatie geboden;
-is betrokken bij de aanmelding van nieuwe leerlingen om de onderwijsondersteuningsbehoeften in
kaart te brengen en die af te wegen aan de mogelijkheden van de school;
-doet verslaglegging ten behoeve van een toelaatbaarheidsverklaring;
-vertaalt verslaglegging van de GGZ of andere instanties naar de onderwijspraktijk en bekijkt wat
wettelijk mogelijk is om een leerling zo normaal waar het kan, maar bijzonder waar het moet door
het curriculum te leiden. Zaken waar een orthopedagoog zich mee bezig houdt, is verlenging van tijd,
verlichting en/of ontheffing van het programma en het gebruik van faciliteiten bij toetsen en
examens;
-onderhoudt contact met de ambulant begeleiders en leerlingen van cluster 1 en 2. De
orthopedagoog stelt zo nodig voor hen ontwikkelingsperspectieven op naar aanleiding van het
gesprek met de leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor, mogelijk externe partijen en de ambulant
begeleider.
Begeleiding:
-adviseert, begeleidt en ondersteunt samen met de jeugd- en gezinswerker de mentoren en
studieleiders om alle leerlingen goed in beeld te krijgen;
-voert gesprekken met studieleiders, pedagogisch medewerkers, stagiaires, zorgcoördinator en de
intern begeleider over de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
-adviseert de taal- en dyslexiespecialist en remedial teacher over de begeleiding van leerlingen,
leraren en ouder(s)/verzorger(s) inzake dyslexie;
-begeleidt leerlingen door (veelal) oplossingsgerichte gesprekken die sociaal en/of emotioneel en/of
didactisch vast dreigen te lopen/zijn gelopen;
-voert samen met de mentor gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) over de begeleiding van hun kind
ten aanzien van schoolse vaardigheden;
-voert gesprekken met de jeugd- en gezinswerker met leerlingen die opvoedingsproblemen ervaren;
-begeleidt leerlingen in het traject van schoolverlating en het informeren van de vervolgplek;
-bewaakt het proces rondom de leerling en zorgt voor verbinding tussen de verschillende partijen;
-adviseert aan leden van het school ondersteuningsteam, docenten of het management ten aanzien
van problematiek rondom individuele complexe cases;
-geeft scholing aan mentoren in de omgang met zorgleerlingen, zodat er een juiste afstemming is
tussen het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht en de onderwijsbehoeften van de
leerling;
-geeft trainingen over o.a. gesprekstechnieken, hoogbegaafdheid en diagnoses.
Beleid:
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-maakt in samenspraak beleid in het kader van Passend Onderwijs, o.a. aangepaste roosters,
laptopgebruik, digitale hulpmiddelen en verlichte programma’s;
-volgt de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband ten aanzien van Passend Onderwijs.
Professionalisering:
-is vaardig in het omgaan met ICT-apparatuur en -programmatuur;
-heeft reflectie- en relativeringsvermogen, is communicatief vaardig, is analytisch, kan organiseren
en coachen;
-heeft kennis van NT2, rekenbeleid, thuiszitters, SOLK, diagnoses, etc.;
-blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze te vertalen naar de
beroepspraktijk;
-houdt de eigen ontwikkeling bij door het volgen van (bij)scholing;
-heeft kennis van de beroepsethiek en past deze toe in de praktijk;
-kan verantwoording afleggen voor gemaakte keuzes en beslissingen;
-komt samen met andere orthopedagogen binnen het samenwerkingsverband voor intervisie en
kennisdeling;
-heeft contact met hulpverleners/deskundigen buiten de schoolsetting;
-onderhoudt contacten met o.a. de Raad van de Kinderbescherming, het Sociale Wijkteam en GGZinstellingen.

2.10 Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
>uitgevoerd door de zorgcoördinator
Taken
1 Ontwikkeling, implementeren, borging van protocol/meldcode:
-zorgt ervoor dat de meldcode aansluit bij andere werkprocessen en de organisatiestructuur,
zoals dossiervorming en privacy-beleid;
-evalueert het protocol met de meldcode op actualiteit en bruikbaarheid.
2 Aandachtsfunctionaris:
-informeert en adviseert directie, bijvoorbeeld over het implementeren en borgen van de meldcode,
over het opstellen van een scholingsplan, het aanstellen van aandachtsfunctionarissen, het pleiten
voor voldoende tijd als aandachtsfunctionaris, over communicatie naar cliënten over de werkwijze
van de organisatie;
-informeert collega’s over de meldcode en over de functie, beschikbaarheid en bereikbaarheid
van de aandachtsfunctionaris;
-maakt de functie van de aandachtsfunctionaris bekend bij samenwerkingspartners;
-legt vast wie welke verantwoordelijkheden draagt en wie welke taken heeft bij het hanteren
van de meldcode;
-adviseert en begeleidt collega’s bij de stappen van de meldcode;
-organiseert de bereikbaarheid en tijd (uren) van de aandachtsfunctionaris;
-taxeert of laat de risico’s en de veiligheid van betrokkene(n) taxeren;
-draagt zorg dat de meldcode binnen de organisatie gehanteerd en geborgd wordt;
-ziet toe op de zorgvuldige omgang met privacy van het gezin door collega’s;
-borgt de deskundigheidsbevordering van de aandachtsfunctionaris;
-houdt de sociale kaart van hulpverleningsinstanties bij op zowel lokaal, regionaal als landelijk
niveau;
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-evalueert jaarlijks het protocol met meldcode evalueren en stelt het zo nodig bij.
3 Deskundigheidsbevordering en coaching medewerkers:
-draagt zorg voor de aanwezigheid van deskundigheid in signaleren bij alle medewerkers;
-motiveert collega’s tot het gebruik van de meldcode;
-motiveert collega’s tot het gebruik van diensten van de aandachtsfunctionaris;
-neemt weerstanden om te handelen bij collega’s weg;
-brengt basiscompetenties t.a.v. de meldcode van medewerkers en AF in bij het werkoverleg;
-zorgt voor regelmatig terugkerende aandacht voor scholing, thema’s, items als huiselijk geweld en
Kindermishandeling.
4 Registratie gegevensuitwisseling en dossiervorming:
-ziet toe op zorgvuldige en objectieve dossiervorming en verslaglegging;
-zorgt voor informatie naar de directie over meldingen van kindermishandeling/huiselijk geweld;
-zorgt dat collega’s en directie gemakkelijk toegang hebben tot relevante documenten, zoals de
meldcode;
-registreert het gebruik meldcode en meldingen bij Veilig Thuis;
-onderhoudt en legt samenwerkingsafspraken met ketenpartners over verantwoordelijkheden,
overdracht en terugkoppeling vast.
5 Veiligheid eigen personeel:
-zorgt dat medewerkers voldoende ondersteuning ervaren om de meldcode toe te passen.
6 Communicatie:
-informeert cliënten, ouders en betrokkenen over het feit dat de organisatie met de meldcode
HG/KM werkt;
-draagt zorg voor zorgvuldigheid in het vragen en geven van advies aan Veilig Thuis en bij
meldingen bij Veilig Thuis.
7 Samenwerking:
-brengt ketenpartners en contactpersonen in beeld (actuele sociale kaart) en maakt afspraken over
contactlegging en regievoering;
-pleegt overleg met (collega) instellingen en ketenpartners.

2.11 Jeugd- en gezinswerker
Taken
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Bijlage 5: Mogelijkheden, die de Thorbecke Scholengemeenschap
biedt op het gebied van de dyslexiebegeleiding.
Route dyslexie signalering/ondersteuning:
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TRAJECT ROND PROTOCOL DYSLEXIE VO
Wat?

Wie?

Aan het begin van het schooljaar:
Afname signaleringstoetsen: zinnendictee (Wonderlijk Weer) en stilleestoets
(Tekenbeet) uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

medewerker
(klaarleggen en info
mailen)
Docenten NL
(afname)

Nakijken toetsen

Docenten NL

Gegevens in schema (Klassenoverzichtsformulier signaleringstoetsen uit het
Protocol) aanleveren

Docenten NL

N.B. : Dit overzicht is digitaal verzonden door Dianne bij punt 1
Leerlingen selecteren:

Orthopedagoog/

1) risicoleerlingen (potentiële dyslecten: ernstige uitval op de
dyslexiespecialist/
signaleringstoetsen en meer aanwijzingen voor dyslexie)
2) leerlingen die in aanmerking komen voor spellingbegeleiding (uitval op RT’er
signaleringstoetsen, zonder verdere directe aanwijzingen voor
dyslexie)
3) leerlingen die niet in aanmerking komen voor spellingbegeleiding
(geen uitval op de signaleringstoetsen)

N.B.: Leerlingen kunnen zowel in 1) als in 2) thuishoren
Indelen spellinggroepen

Orthopedagoog/
RT’er

Tijdens de spellingslessen wordt het dictee Keukendeurkruk* (vmbo tl, havo,
vwo) afgenomen

RT’er intern & extern

* Reden voor afname van dit dictee is dat er voor de diagnose dyslexie een
woorddictee noodzakelijk is
Start spellinglessen

RT’er intern & extern

Aan het eind van de eerste ronde spellinglessen opnieuw het woorddictee
afnemen en leerlingen selecteren die:

School en
orthopedagoog/

1) kunnen stoppen met de spellinglessen
2) deel moeten nemen aan de tweede ronde spellinglessen
3) alsnog onderzocht moeten worden (let op hulpgeschiedenis)

Aan het eind van de tweede ronde spellinglessen opnieuw het woorddictee
afnemen en leerlingen selecteren die alsnog onderzocht moeten worden

RT’er

School en
orthopedagoog/
RT’er
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Bijlage 6: Basisondersteuning

Basisondersteuning
SWV VO 23.05

Het samenwerkingsverband stelt zich – conform de wet op het voortgezet onderwijs en de wet expertise centra –
ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de VO- scholen en VSOscholen voor cluster 3 en 4 in onze regio te realiseren. Dit doen wij 2 zodanig dat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend
mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Bij een passende plaats in het onderwijs zullen wij steeds uitgaan van een drietal ankerpunten:
a. Het ontwikkelingspotentieel van de leerling,
b. De wens van de ouders, en
c. De (on)mogelijkheden van de school een passend onderwijstraject aan te bieden.
De wetgever geeft tevens aan dat onder deze doelstelling begrepen dient te worden de
basisondersteuningsvoorzieningen die op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig
dienen te zijn. (WVO artikel 17a lid 2 en lid 8a en de WEC artikel 28a.).
Om deze basisondersteuning te monitoren is afgesproken dat besturen verplicht zijn in het Algemeen Bestuur
elkaar te informeren over de kwaliteit van de basisondersteuning en bij eventuele omissies planvorming te
plegen om deze op te lossen. Het samenwerkingsverband organiseert tweejaarlijks een meting.

De door ons vastgestelde basisondersteuning (zie ondersteuningsplan en bronnenboek) bestaat uit de
volgende standaarden en indicatoren:

Standaard 1: Leerlingen ontwikkelen zich op onze school in een veilige omgeving.
Indicatoren:
1. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen.
2. Onze leerlingen voelen zich veilig op school.

2

Met ‘wij’ worden alle besturen in regio 23-05 en hun scholen bedoeld.
37

3. Wij zorgen voor respectvolle omgangsvormen in de school.
4. Wij hanteren regels voor veiligheid en omgangsvormen.
5. Wij bevragen leerlingen over hun veiligheidsbeleving.
6. Wij hebben zicht op incidenten die zich voordoen, middels een registratiesysteem.
7. Ons beleid is gericht op het voorkomen van incidenten.
8. Ons beleid is gericht op het aanpakken van incidenten.

Standaard 2: Wij werken met methoden en aanpakken die afgestemd zijn op verschillen
tussen leerlingen
Indicatoren:
1. Wij hebben extra (orthodidactische) materialen.
2. Wij bieden extra leerstof aan voor leerlingen met achterstanden.
3. Wij bieden extra tijd voor leerlingen met achterstanden.
4. Wij stemmen de leerstof af op verschillen tussen de leerlingen.
5. Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen.
6. Wij stemmen de werkvormen af.
7. Wij geven leerlingen direct feedback.
8. Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de leerlingen.
9. Wij stemmen de verwerking af op verschillen tussen de leerlingen.

Standaard 3: De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
Indicatoren:
1. Wij hebben normen voor welke resultaten wij willen bereiken.
2. Onze normen bevatten in ieder geval het referentieniveau taal.
3. Onze normen bevatten in ieder geval het referentieniveau rekenen/wiskunde.
4. Wij gebruiken een leerlingvolgsysteem met genormeerde instrumenten en procedures.
5. Ten minste tweemaal per jaar analyseren wij de resultaten op sectorniveau.
6. Ten minste tweemaal per jaar analyseren wij de resultaten op individueel niveau.
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7. Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen onderwijsondersteuning nodig hebben.

Standaard 4: Wij werken opbrengst- en handelingsgericht aan het uitvoeren van de
onderwijsondersteuning.
Indicatoren:
1. Wij passen zo nodig de groepsplannen tweemaal per jaar aan op basis van toetsgegevens.
2. Wij passen de ontwikkelingsperspectieven tenminste tweemaal per jaar aan op basis van
toetsgegevens.
3. Wij voeren de onderwijsondersteuning volgens plan uit.
4. Wij evalueren regelmatig de effecten van de onderwijsondersteuning (wat de
ondersteuning heeft opgeleverd voor de ontwikkeling van leerlingen met
onderwijsbehoeften).

Standaard 5: Voor alle leerlingen met onderwijsondersteuning is een
ontwikkelingsperspectief opgesteld (handelingsplan)
Indicatoren:
1. Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een vaste structuur (volgens een format).
2. Onze ontwikkelingsperspectieven maken deel uit van het leerlingdossier.
3. Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een integraal karakter (één-leerling-één-plan).
4. Onze ontwikkelingsperspectieven zijn leidend voor eventuele externe begeleiders.
5. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten een omschrijving van het eindperspectief van
de leerling.
6. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten tussendoelen.
7. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten normen die gekoppeld zijn aan de
referentieniveaus.
8. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten de inzet van middelen en/of menskracht.
9. Onze ontwikkelingsperspectieven zijn handelingsgericht opgesteld.
10. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten evaluatiemomenten.

Standaard 6: Wij hebben een adequate leerling ondersteuning.
Indicatoren:
1. Wij hebben een duidelijke visie op leerlingondersteuning.
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2. Onze visie hebben wij vastgelegd.
3. Deze visie wordt gedragen door het hele team.
4. We weten wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn.
5. Wij hebben vastgelegd welke leerling extra onderwijsbehoeften heeft.
6. Wij hebben inzicht in de fysieke gezondheid van onze leerlingen.
7. Onze interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd.
8. Wij zetten ondersteuningsmiddelen gericht in.

Standaard 7: Onze school gaat jaarlijks de effecten na van de ondersteuning en past zo
nodig het beleid aan
Indicatoren:
1. Wij evalueren jaarlijks de leerlingondersteuning.
2. Wij evalueren de resultaten van de leerlingen.
3. Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van de evaluatie
(verbeterplan,ontwikkelagenda).
4. Wij borgen de kwaliteit van de leerlingondersteuning.
5. Wij werken continu aan het verbeteren van de leerlingondersteuning.
6. Wij gaan jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet.
7. Wij verantwoorden ons aan ouders.
8. Wij verantwoorden ons aan het bestuur.

Standaard 8: Wij zijn deskundig en werken in een professionele cultuur.
Indicatoren:
1. Wij zijn deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
2. Wij beschikken over didactische competenties (bv. gedifferentieerd werken).
3. Wij beschikken over pedagogische competenties (bv. omgaan met respect,
omgangsregels handhaven).
4. Wij beschikken over organisatorische competenties (bv. goed klassenmanagement).
5. Wij werken continu aan het vergroten van deskundigheid.
6. Wij staan open voor reflectie.
7. Wij staan open voor ondersteuning.
8. Wij hebben de mogelijkheid in teamverband te leren.
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9. Wij nemen deel aan netwerken over de leerlingondersteuning.

Standaard 9: Wij betrekken ouders en/of leerlingen nauw bij de school en de
ondersteuning.
Indicatoren:
1. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders (en/of leerlingen).
2. Wij bevragen ouders (idem leerlingen: bij iedere vraag) over hun wensen en
verwachtingen.
3. Wij bevragen ouders over hun ervaringen thuis.
4. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind. Bij leerling: wij informeren
leerlingen over hun ontwikkeling.
5. Wij doen dat tijdig en regelmatig.
6. Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind. Bij
leerling bij hun plan.
7. Wij maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie waarvoor
verantwoordelijk is.
8. Wij bespreken met ouders het ontwikkelingsperspectief/handelingsplan.
9. Wij betrekken ouders bij de warme overdracht naar een volgende klas.
10. Wij voeren met ouders een gesprek bij aanmelding.
11. Wij houden met ouders, waarvan de leerling de school verlaat, een exitgesprek.
12. Wij ondersteunen ouders bij de overgang naar een andere school.

Standaard 10: Wij hebben een effectieve ondersteuningsstructuur in de school.
Indicatoren:
1. Wij hebben een goed toegerust mentoraat.
2. De mentor beschikt over voldoende tijd en middelen.
3. De mentor is voldoende gekwalificeerd.
4. Taken op het gebied van onderwijsondersteuning zijn bij ons duidelijk belegd.
5. De mentor heeft een duidelijke taakomschrijving.
6. Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de taak van het mentoraat.
7. Taken en verantwoordelijkheden van leraren op het terrein van de leerlingondersteuning
zijn duidelijk en transparant.
8. Taken en verantwoordelijkheden van de directie op het terrein van de
leerlingondersteuning zijn duidelijk en transparant.
9. Leraren worden ondersteund bij de uitvoering van de ontwikkelingsperspectieven.
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10. Onze onderwijsondersteuning is goed georganiseerd in de praktijk.
11. Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp.
12. Bij problemen wordt er snel ingegrepen.
13. Wij weten waar wij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra
onderwijsbehoeften.
14. Wij weten wie we kunnen bereiken bij het samenwerkingsverband.

Standaard 11: Wij hebben een goed functionerend ondersteuningsteam (of andere
benaming)
Indicatoren:
1.

De taken van ons ondersteuningsteam zijn duidelijk.

2.

Onze zorgcoördinator leidt het ondersteuningsteam in de school.

3.

De taken van het ondersteuningsteam zijn vastgelegd.

4.

Ons ondersteuningsteam bereidt de verwijzing naar een andere school voor.

5.

Ons ondersteuningsteam ondersteunt ouders/leerlingen bij een verwijzing.

6.

Ons ondersteuningsteam bereidt het aanleveren van het leerlingdossier voor t.b.v. de
Commissie Toewijzing.

7.

Ons ondersteuningsteam organiseert snelle hulp in de school.

8.

Ons ondersteuningsteam is het informatieloket voor ouders/leerlingen.

Standaard 12: Wij dragen leerlingen zorgvuldig (warm) over.
Indicatoren:
1. Er is warme overdracht van het basisonderwijs (of speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs) naar onze school.
2. Wij organiseren warme overdracht met het basisonderwijs (of de vorige school).
3. Het ontwikkelingsperspectief/handelingsplan sluit aan bij het
ontwikkelingsperspectief/handelingsplan van de basisschool (of de vorige school).
4. Wij koppelen in het eerste jaar terug aan de vorige school.
5. Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.
6. Er is warme overdracht van onze school naar het vervolgonderwijs.
7. Wij organiseren warme overdracht bij de overgang naar een andere school.
8. Wij volgen onze leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende één jaar.
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