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Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 

onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 

leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 

in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 

verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 

document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 

regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 

werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 

samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 

ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 

doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 

kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 

alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 

en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 

heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 

welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum december 2019 

Naam van onze school  RSG Broklede 

Onderwijstype Voortgezet onderwijs (VO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stichting Voortgezet Onderwijs De Vechtstreek  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Sterk VO  

Onderwijsniveaus 

HAVO 

HAVO / VWO 

VWO 

VWO - Atheneum 

Leerjaren 
Onderbouw 

Bovenbouw 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

 RSG Broklede verzorgt openbaar onderwijs. Leerlingen, ouders en medewerkers uit alle groeperingen 

waaruit de Nederlandse samenleving bestaat, voelen zich er thuis. De verschillen van opvattingen en 

achtergrond maken het samenleven boeiend, zolang er respect is voor de opvattingen van anderen. 

Dat stimuleert een klimaat waarin vertrouwdheid en betrokkenheid geen loze kreten zijn. De docenten 

en het onderwijsondersteunend personeel kennen heel veel leerlingen en treffen hun collega’s 

makkelijk voor een gesprek over een leerling of over een klas. Ook de schoolleiding heeft dagelijks 

contact met de leerlingen. 

 

Onze visie op passend onderwijs 

 Wij willen binnen de grenzen van onze mogelijkheden passend onderwijs bieden aan alle leerlingen 

binnen school. Dit betekent dat wij een breed inzetbaar ondersteuningsteam in school hebben en 

nauw samenwerken met onze kernpartners. Ons ondersteuningsteam bestaat uit personal coaches, 

een orthopedagoog, dyslexiecoördinator, een studiecoach en een zorgcoördinator. Onze kernpartners 

zijn SMW, GGD, LP, Jeugdcoaches ingezet vanuit Jeugdpunt. Wij ondersteunen mentoren en 

afdelingsleiders in het aangaan van gesprekken met leerlingen bij wie zorg gesignaleerd is. Wij maken 

passende afspraken met leerlingen en hun ouders binnen de mogelijkheden en grenzen van onze 

expertise als lesgever. Dit kunnen roostertechnische afspraken zijn, afspraken op het vlak van 

wekelijkse persoonlijke ondersteuning of dit kan zijn een toeleiding naar ondersteuning bij 

specialisten. Door periodiek met elkaar te overleggen, hier kernpartners bij te betrekken, werken wij 

cyclisch en houden wij korte lijnen met elkaar. Dit met als doel de leerling een zo prettig mogelijke 

schoolcarrière bieden waarbij hij/zij het beste uit zichzelf kan halen.  
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

 Wij bieden traditioneel, regulier onderwijs op havo, havo/vwo en vwo niveau. Wij bieden tweetalig 

onderwijs en spreken overige talenten van leerlingen aan. Opstroom van havo naar vwo, afstroom van 

vwo naar havo en doorstroom van vwo naar havo zijn mogelijkheden binnen onze school. Kenmerkend 

voor onze leerlingen is de structuur die wij bieden, de ruime keuze mogelijkheden aan 

vakkenpakketten in beide studierichtingen, aansluitend een veilige leeromgeving. Wij hanteren een 

democratische overleg structuur tussen leerling en docent, tussen ouder en docent. Afdelingsleiders 

en ondersteuningsteam zijn makkelijk bereikbaar en willen laagdrempelig fungeren als ondersteuning 

van het mentoraat. 

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 Wij hebben een sterke basis door korte lijnen met 

mentoren/afdelingsleiders/ondersteuningsteamleden. Wij hebben periodieke gesprekscycli in de vorm 

van IZAT's, EZAT's, leerling- en rapportvergaderingen, sektieoverleggen en interne 

ondersteuningsgesprekken met persoonlijke begeleiders, van orthopedagoog en zorgcoördinator met 

de begeleider Passend Onderwijs. Het ondersteuningsteam zit in de onderbouwvleugel, is makkelijk 

bereikbaar en laagdrempelig voor leerlingen. Digitaal is het ondersteuningsteam dagelijks bemand, 4 

dagen per week zijn ondersteuningsteamleden aanwezig in lokaal 035. De afdelingsleiders hebben een 

sterk signalerende functie, werken nauw samen met mentoren en zijn actief in het voeren van leerling 

en ouder gesprekken waar mentoren of ondersteuningsteamleden deze niet direct kunnen oppakken. 

Uitvoerende ondersteuningstaken worden direct gedelegeerd naar de juiste collega's. De 

zorgcoördinator is samen met de orthopedagoog de spin in het web en koppelt mensen aan elkaar, 

zet lijnen uit, maakt ontwikkelingen van leerlingen inzichtelijk, koppelt terug aan lesgevers en overige 

betrokkenen. 
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2.4 Ondersteuning aan onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke 

ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben. 

 

Ondersteuning in de lessen 

Aan alle leerlingen: 

 Gebruik van studiewijzers/ huiswerk in magister/ gebruik van visuele ondersteuning/ lesplanning op 

het bord of op beamer/ talentprogramma/ mentoraat.  
Wij hebben als doel Talentbegeleiding verder uit te bouwen binnen onze school. 

   

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

 Faciliteiten: extra tijd bij toetsen/ computergebruik / kurzweil / (deel)dispensaties/ maatwerk 
 

 

Ondersteuning buiten de lessen 

Aan alle leerlingen: 

  vakhulp/decanaat bovenbouw - LOB/rekenlessen 
  

 

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

  We bieden : Studiecoaching/ begeleiding van (toets)inhaalprogramma's en extra bijles van de 

vakdocent voor zieke lln/ Peer2peer / huiswerkbegeleiding / persoonlijke begeleiding voor 

leerlingen met gecombineerde leerbelemmeringen / ondersteuning op begrijpend lezen & spelling 

(vanuit PO geselecteerde taalzwakke leerlingen voor taalscreening)/ NT2-begeleiding / dyslexie 

ondersteuning in kleine groepjes/ IZAT overleggen / EZAT overleggen/ Grote overleggen voor 

leerlingen met ondersteuning vanuit meerdere disciplines (driehoek leerling, ouders, school) en 

overleg met overige externen (ketenpartners / specialisten) Dit leidt tot maatwerk voor leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben. 
 

 

Ondersteuning samen met partners 

Aan alle leerlingen: 

  De inzet van een verzuimcoordinator is sinds schooljaar 2017/2018 waardevol gebleken: het 

verzuim is teruggelopen. In samenspraak met Leerplicht en de GGD is een Verzuimprotocol 

gemaakt. Aansluitend hebben wij vanaf februari schooljaar 2019 een verzuimspreekuur, leerplicht is 

periodiek en op afroep in huis voor gesprekken met leerlingen en ouders, collega's. Onze 

schoolmaatschappelijk werker is 1 morgen per week op school aanwezig. Zij werkt samen met de 

zorgcoördinator en vanaf februari 2019 met de Jeugdcoaches ingezet vanuit Jeugdpunt. SMW heeft 

een begeleidingde rol richting het gezin. De Jeugdcoaches hebben een signalerende functie inzake 

veiligheid en welbevinden. De Jeugdarts wordt ingezet voor gesprekken met leerlingen (en ouders) 

in de route ziekteverzuim, aansluitend begeleiding en of zorg op indicatie. Indien leerlingen geen 

gebruik wensen te maken van deze route, krijgen zij direct een LP oproep.  
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Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

  Onze kernpartners (BPO/SMW/GGD/LP) zijn nauw betrokken bij onze leerlingondersteuning voor 

consultatie en advies. Externe deskundigheid voor zieke leerlingen vindt plaats in samenwerking met 

bijvoorbeeld AntoinetteTerberg via SterkVO en Lucelle Verloop via de CED groep. Voor leerlingen 

met ASS/TOS kenmerken werken wij nauw samen met ambulant begeleiders vanuit Kentalis. Ook 

volgen wij bijscholingen bij Kentalis op het vlak van taalondersteuning van leerlingen in de 

klassituatie. De jeugdverpleegkundige is wekelijks aanwezig voor het zien van de leerjaar 2 

leerlingen. De Jeugdarts is aanwezig als sparringpartner voor het ondersteuningsteam en het zien 

van alle overige leerlingen met een hulpvraag aan de GGD. Het invullen van de leerjaar 4 vragenlijst 

en -aansluitend op indicatie gesprekken- vinden weer plaats vanaf schooljaar 2019/2020.  
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 

onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 

hieronder weergegeven.  

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Waar Deskundigheid 

 Begeleider passend onderwijs  

 Dyscalculiespecialist  

 Dyslexiespecialist  

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 NT2-specialist  

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 Orthopedagoog  

 Psycholoog  

 Taal-/leesspecialist  

 

Toelichting deskundigheid 

 We werken met een schoolmaatschappelijk werker voor 4 uur per week, gefinancierd door de 

gemeente. Daarnaast is er een jeugdverpleegkundige die de leerlingen in klas 2 en 4 spreekt. 

Leerplicht is in huis voor periodieke overleggen met de verzuimcoördinator en zorgcoördinator. Wij 

maken gebruik van onze samenwerking met de BPO-er, zij is wekelijks aanwezig. Daarnaast maken wij 

gebruik van de expertise van ons SWV. Daarnaast werkt de school met twee schoolcoaches die 12 uur 

per week in de school aanwezig zijn om preventief op te treden rondom het risicovol gedrag van 

leerlingen- Zij leiden de leerlingen met een hulpvraag toe naar de geijkte zorgstructuur. 
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3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 

ondersteuningsbehoefte.  

 

Waar Voorzieningen 

 Tussenvoorziening (OPDC of rebound)  

 

Waar Anders, namelijk … 

 
lenteschool  

overstaptraject VMBO HAVO  

jeugdpunt  

Mindfullnesscoach  
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3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 

onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 

een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyscalculie  

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod NT2  

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling  

 Aanbod spraak/taal  

 

Toelichting onderwijsaanbod  

 Naast de reguliere zaken als Dyslexie ondersteuning is het NT2 beleid in ontwikkeling in 

samenwerking met de gemeente en de andere scholen binnen Stichtse Vecht. 

Jeugdpunt werkt sinds 1 kalenderjaar bij ons in school (signalerende functie binnen school) Deze 

schoolcoaches zijn drie dagen per week binnen school en vormen een mooi deel van onze 

ondersteuning. 

We hebben een Mindfullness trainer in school (werkt m.n. met onderbouw leerlingen) Deze persoon 

zal in het voorjaar starten met een opleiding tot faalangstbegeleider en dan faalangsttraining gaan 

aanbieden. 
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3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 

voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 

de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  

  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Bijles (op vakinhoud)   

 Examentraining   

 Faalangstreductietraining   

 Huiswerkbegeleiding   

 Rekentraining   

 Rouwverwerking   

 Time-out aanpak   

 

 

Toelichting methoden  

 Veel zaken zijn opgenomen binnen de zorg - reken- en taalondersteuning wordt via de secties ne en 

wi geregeld in extra uren 
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3.5 Fysieke ruimten 

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke 

ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die 

fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke 

beperking mogelijk maken.  

 

Fysieke ruimten 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte  

Ruimte met individuele werkplekken  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte voor een time-out  

Behandelingsruimte  

Verzorgingsruimte  

 

Toelichting fysieke ruimten  

 Binnen het gebouw zijn een studiecentrum met studieplekken en een stilteruimte. Daarnaast zijn er 

een drietal spreek-werkkamers waar gesprekken plaatsvinden en waar leerlingen even een aparte 

leerplek kunnen vinden, indien nodig. De peer2peer coaching maakt hiervan ook gebruik. De 

verzorgingsruimte is een ruimte waar de conciërge toegang toe heeft. Hiervan kan gebruik gemaakt 

worden wanneer nodig. 
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3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 

handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende 

gevallen.  

 

Protocol Status 

Protocol anti-pesten  Actief toegepast 

Protocol dyscalculie  Actief toegepast 

Protocol dyslexie  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol medisch handelen  Actief toegepast 

Protocol onderwijsondersteuning zieke leerlingen  Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden  Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actief toegepast 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters  Actief toegepast 

 

Anders, namelijk ..  Status 

overstaptraject VMBO HAVO  Actief toegepast 

 

Toelichting protocollen  

 Het ondersteuningsteam draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het protocol dyslexie en 

het protocol schoolverzuim/thuiszitters. De GGD draagt verantwoordelijkheid voor het protocol 

medisch handelen, de afdelingsleiders dragen verantwoordelijkheid over het protocol schorsen en 

verwijderen en overige protocollen. 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

 Onze sterke basis bestaat uit sterke vakdocenten, mentoren, afdelingsleiders, ons ondersteuningsteam 

inclusief Begeleider Passend Onderwijs) en onze kernpartners. De sociale emotionele ondersteuning 

van leerlingen is mentor/docent afhankelijk, globaal gezien in de onderbouw sterker aanwezig dan in 

de bovenbouw. Ons ondersteuningsteam richt zich op mentorcoaching, leerlingondersteuning en is 

voorzitter van oudergesprekken voor leerlingen met meervoudige leerbelemmeringen/overige 

problematiek waarbij gezondheid, verzuim opvallend zijn en extra ondersteuning nodig hebben.. Ons 

ondersteuningsteam bestaat uit de zorgcoördinator, deze is tevens orthopedagoog, dyslexie 

coördinator, personal coaches, kernpartners (BPO/SMW/GGD/LP). Qua verantwoordelijkheid is de 

route: (docent) - mentor - leerling/ouders-afdelingsleider- ondersteuningsteam- kernpartners. Deze 

route is cyclisch. Wanneer een leerling in het vizier is, ondersteuningsgesprekken heeft, worden 

periodieke evaluaties ingepland en wordt een leerling binnen het IZAT gevolgd totdat dit niet meer 

nodig is. Afdelingsleiders en ondersteuningsteam werken nauw samen met de verzuimcoördinator. 

Toelichting: De dyslexie coördinator werkt 2 dagen per week aan leerlingondersteuning op het vlak 

van dyslexie, dyscalculie en begeleidt leerlingen met evt. overige gediagnosticeerde 

taal/rekenbelemmeringen. De zorgcoördinator werkt 2 dagen per week op het vlak van coördinatie, 

mentorcoaching, leerlingondersteuning en het uitvoeren en bewaken van de protocollen dyslexie, 

Onderpresteren en het Activatietraject. Beiden worden ondersteund door de orthopedagoog. Deze is 

breed inzetbaar en werkt 2 dagen per week binnen het ondersteuningsteam. Hierbinnen vallen ook 

personal coaching-uren. Onze begeleider Passend Onderwijs is wekelijks aanwezig binnen school voor 

consultatie en advies, het meedenken in en adviseren op beleidsmatig niveau. Doelen schooljaar 2019-

2020:Borgen van de zichtbaarheid van het ondersteuningsteam binnen schoolteam, voor leerlingen 

inzake taken en verantwoordelijkheden ondersteuningsteamleden/kernpartners/BPO, aansluitend voor 

de ouders van onze zorgleerlingen. Mentortaak ondersteuning verhelderen: ons doel is dat alle 

mentoren hun taak op eenzelfde manier uitvoeren, waarbij voor lesgevers en ouders duidelijk is 

wanneer zij waar kunnen aankloppen voor hulp.  

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Leraar / mentor 

 - Leerlingbegeleider 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Jeugdhulpprofessional 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

 Er is contact met ouders bij de intake / bij de constatering van een hulpvraag. 

Er is regelmatig overleg bij het opstellen van het handelingsplan en dat wordt ook geëvalueerd.  
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Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team dat 

bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.  

 

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  

 - Leerlingbegeleider 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Jeugdhulpprofessional 

 - Leerplicht 

 - Jeugdverpleegkundige/jeugdarts 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 18 keer per jaar bij elkaar. 

 

4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao)  

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Speciaal onderwijs (so)  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)  

 

Keten- / Kernpartner 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 

bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 

gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 

om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  

  

Keten-/kernpartner 

Begeleider passend onderwijs van het SWV  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Jongerenwerk  

Leerplichtambtenaar  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  
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Toelichting samenwerking 

 Een SMW-er en GGD-er zijn wekelijks in huis. LP periodiek. Periodiek (6 wekelijks) vinden EZAT 

overleggen plaats. Wekelijks overleggen partijen met elkaar indien nodig waarbij mentoren en 

docenten betrokken worden in het geval van multiproblematiek van leerlingen, in het geval van 

overmatig verzuim of anderszins urgente leerproblematiek. Maandelijks zijn IZAT overleggen 

ingepland (overleg van ondersteuningsteam met afdelingsleiders voorafgaand/n.a.v.) 6 wekelijkse 

EZAT overleggen (overleg van ondersteuningsteam met externen). Wekelijks overleggen partijen met 

elkaar in informele setting, waarbij mentoren en docenten betrokken worden in het geval van 

multiproblematiek van leerlingen, in het geval van overmatig verzuim of anderszins urgente 

leerproblematiek. Een dergelijk overleg wordt dan groot overleg genoemd. 
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 

werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan 

bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de 

toekomst. 

 

Het SOP van onze school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

 

De Intern begeleider / zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

Hoe houdt onze school het SOP bij? 

 Halfjaarlijks wordt de ondersteuningsstructuur geëvalueerd en indien nodig bijgesteld in formele 

setting: binnen het ondersteuningsteam, binnen IZAT en aansluitend binnen EZAT setting. Halfjaarlijks 

worden gestelde ondersteuningsdoelen geëvalueerd in informele setting, waarna in formele setting 

verslag wordt gedaan. 

 

Hoe houdt onze school bij of doelen uit het SOP worden gerealiseerd? 

 Wij werken met evaluatieve overleggen binnen onze teams. Feedback geven aan elkaar, bespreken of 

cyclisch wordt gewerkt, controleren van gemaakte afspraken, evenals het bijstellen hiervan indien 

nodig maakt dat gestelde doelen in het SOP op ons netvlies blijven, gerealiseerd worden. 

De zorgcoördinator is hiervoor verantwoordelijk in nauwe samenwerking met de orthopedagoog, RT-

er, afdelingsleiders, externen. 

 

5.2 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 

 

De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

 

De Intern begeleider / zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

De Mentor is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

De Leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

De Orthopedagoog is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

 

Voor welke leerlingen wordt een OPP gemaakt? 

Alle leerlingen met extra ondersteuning. Leerlingen die de school binnenkomen met extra 

ondersteuningsbehoefte op multiproblematiek zoals dyslexie i.c.m. ADHD/ADD, leerlingen met 

diagnosen zoals ASS gerelateerde leerbelemmeringen, leerlingen die in periode 2 op 

doubleren/afstroom staan. Aansluitend langdurig zieke leerlingen, leerlingen met cluster1, 2, 3 of 4 

problematiek. 
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Hoe houdt onze school de OPP’s bij? 

Periodiek worden afgestemde doelen geëvalueerd en bijgesteld wanneer nodig. Voor leerlingen die op 

doubleren/afstroom staan worden vakspecifieke doelen tevens besproken met de ondersteuners zoals 

collegas die vakhulp geven, externe ondersteuners indien van toepassing. 

 

Hoe wordt er samengewerkt aan een integraal OPP van de leerling en het gezin? 

Wij werken cyclisch. Elk leerlingoverleg wordt gesproken met ouders, betrokken vakdocenten, 

betrokken externen bij het gezin. Indien sprake is van betrokken specialisten worden zij -op afstand via 

telefoon/mail- ook betrokken bij ontwikkelingsdoelen van de leerling. 

In de onderbouw is het ondersteuningsteam vaste gesprekspartner binnen het cyclisch werken. In de 

bovenbouw (voor leerlingen vanaf 16 jaar) enkel indien de leerling hier toestemming voor geeft. 

Anders is de mentor/afdelingsleider direct in gesprek met ouders/externen/specialisten en wordt 

hiervan verslag gelegd. Het ondersteuningsteam wordt betrokken indien afdelingsleider en 

ouders  van mening zijn dat de zorgcoördinator of de orthopedagoog betrokken dient te worden. 
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6. Doelen & activiteiten 

 

Onze school is continu bezig om haar ondersteuningsmogelijkheden op niveau te houden. Op 

belangrijke speerpunten kijken we waar onze sterke punten en grenzen liggen. Naar aanleiding 

daarvan en onze ambitie kijken we wat we als school in de nabije toekomst willen ontwikkelen en 

welke activiteiten we ondernemen om dit te gaan doen. 

   

Speerpunt 1 
De school heeft met leerling, ouders en ondersteuners zicht op de 

leerontwikkeling van alle leerlingen en legt deze vast.  

Hoe tevreden zijn we hier zelf 

over? 

7 

 

Waarover zijn we wel 

tevreden? 

Wat zijn onze sterke kanten? 

In de onderbouw wordt structureel cyclisch gewerkt. Vergaderingen 

worden door afdelingsleiders zó ingericht, dat reflecteren op eigen 

cyclisch werken een vast agendapunt is. Periodiek worden 

vergaderingen ingepland door het ondersteuningsteam waarbij het 

thema HGW is, waarbij gezamenlijk gewerkt wordt in en aan doelen 

gesteld binnen het ondersteuningsteam alsmede aan gestelde 

doelen van zorgleerlingen. Leerlingen worden individueel of als 

casus besproken in IZAT, waar nodig in EZAT setting. Magister is 

ons LOVS, dit wordt structureel bijgewerkt door zowel docenten en 

afdelingsleiders als door de mentoren en ondersteuningsteamleden. 

Onze ondersteuningsstructuur is inzichtelijk gemaakt via een 

stroomdiagram, op te vragen bij de zorgcoördinator. Ontwikkelpunt 

schooljaar 18-19: De signalerende functie van vakdocenten, 

mentoren, afdelingsleiders omzetten in preventieve ondersteuning 

voor leerlingen, hierin samenwerken met kernpartners (BPO/GGD, 

SMW, LP) wanneer nodig Meer samenwerken met kernpartners, 

d.m.v. het organiseren van extra EZAT momenten en door collegiale 

consultatie wanneer partners in huis zijn ( 

BPO/SMW/LP/Jeugdverpleegkundige). Onze jeugdarts is telefonisch 

bereikbaar en op afroep.   
 

Waarover zijn we minder 

tevreden? 

Een grens van mogelijkheid tot ondersteuning ligt op het vlak van 

de ernst van problematiek van de leerling. Wanneer de veiligheid 

van andere leerlingen en/of docent in het geding komt, kunnen wij 

geen verantwoordelijkheid nemen voor de ondersteuning van deze 

leerling. Een groot overleg zal dan georganiseerd worden waarbij 

kernpartners en betrokken specialisten worden uitgenodigd om te 

bepreken wat mogelijkheden zijn/een evt. andere passend 

onderwijs plaats is voor deze leerling. 
 

Wat gaan we het komende 

jaar doen om dit te 

behouden of verbeteren?  

Wij hebben recentelijk een evaluatief overleg met leerplicht gehad, 

waarbij nieuwe meer passende afspraken zijn gemaakt. De GGD 

heeft hier een actieve rol in, evenals samenwerking met SMW. Wij 

stellen strengere eisen als het gaat om aanleveren van diagnosen 

die het chronisch ziek zijn onderbouwen. Wij maakten dit jaar voor 

enkele leerlingen gebruik van het Activatietraject om de schoolgang 

op gang te houden, daarbij werken wij nauw samen met de CED 

groep.  
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Categorie Professionalisering 

Wie gaat dit primair 

uitvoeren? 
zorgcoördinator 

 

Speerpunt 2 
De school heeft een deskundig team dat opbrengstgericht, 

handelingsgericht en cyclisch werkt. 

Hoe tevreden zijn we hier zelf 

over? 

5 

 

Waarover zijn we wel 

tevreden? 

Wat zijn onze sterke kanten? 

Wij hebben goed onderlegde vakdocenten. Mentoren zijn sterk in 

signaleren, werken nauw samen met afdelingsleiders en roepen 

hulp in van het ondersteuningsteam indien sprake is van multi 

problematiek/ongrijpbare leerbelemmeringen. In de onderbouw 

wordt structureel gewerkt met OPP's, vinden werkmiddagen plaats 

voor het werken in/evalueren van OPP's. Vergadermomenten geven 

ruimte voor leerlingoverleg, mentoren lopen wekelijks het kantoor 

van het ondersteuningsteam binnen voor overleg. Het team 

ondersteuning is 4 dagen per week bemand door de 

zorgcoördinator, coördinator ondersteuningsteam onderbouw 

en/of de dyslexie coördinator. Aansluitend zijn personal coaches 

verbonden aan leerlingen met persoonlijke begeleiding/extra 

ondersteuning. Zij werken cyclisch met het OPP als middel om de 

leerontwikkeling van het kind te volgen en in beeld te brengen, 

doelen (bij) te stellen. Periodieke overleggen worden ingepland 

voor leerlingen met extra ondersteuning: overleg met kind en 

ouders, IZAT, EZAT en overig groot overleg. De BPO-er is aanwezig 

binnen school met als doel: het meedenken in het versterken van 

onze basis, in de aanpak leerlingondersteuning Ontwikkelpunt 

schooljaar 19-20: Borgen van het verduidelijken en inzichtelijk 

maken van de mentortaak leerlingondersteuning (denk aan nieuwe 

collega mentoren en onze kernpartners!) Het geven van 

mentorcoaching (mentoren coachen in het cyclisch werken) Actief 

samenwerken met onderwijsondersteuners vanuit SterkVO/ de 

regio. Studiemiddagen voor mentoren organiseren, het in beeld 

hebben van en zicht houden op risicoleerlingen.   

 

Waarover zijn we minder 

tevreden? 

 De kernpartners vragen om een stroomdiagram waarin hun rol 

duidelijk is opgenomen. Deze is inmiddels gemaakt, dit moet een 

levend document worden. De ondersteuningsstructuur is niet direct 

zichtbaar voor ouders van zorgleerlingen/nieuwe 

mentoren/afdelingsleiders. De structuur is afhankelijk van de 

communicatie vanuit de zorgcoördinator en de coördinator 

ondersteuning onderbouw. Wanneer nieuwe teamleden starten is 

het van belang dat de ondersteuningsstructuur snel vindbaar is 

(website/startmanual voor beginnende collega's).  Borgen van de 

huidige ondersteuningsstructuur is onze volgende opdracht. We 

willen ook heel graag de Talentbegeleiding borgen en verder 
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uitbouwen. Onze motivatiecoach is weggevallen, de uren die 

hiermee zijn komen te vervallen gaan we op een andere manier 

inzetten binnen het ondersteuningsteam om onze leerlingen te 

ondersteunen. Hoe dit eruit gaat zien weten we spoedig. 

 

Wat gaan we het komende 

jaar doen om dit te 

behouden of verbeteren?  

De ondersteuningstructuur is voor afdelingsleiders en ervaren 

mentoren inzichtelijk. De kernpartners vragen om een 

stroomdiagram waarin hun rol duidelijk is opgenomen. Deze is 

inmiddels gemaakt, dit moet een levend document worden. Het 

borgen van de huidige ondersteuningsstructuur zowel digitaal als 

op de werkvloer. Binnen het ondersteuningsteam wordt maandelijks 

overlegd met elkaar hoé werk te verdelen, aan de grote aanvraag te 

voldoen. Het ondersteuningsteam heeft meer dan 100 procent 

inzet, een goede klik en werkt zeer efficiënt. Dit maakt dat veel 

leerlingen en mentoren bediend kunnen worden. Vaak wordt in 

overleg met ouders gebruik gemaakt van telefonisch en/of 

mailcontact voordat overleggen ingepland worden. Dit levert 

tijdwinst op, waardoor grote overleggen snel to the point zijn. Snel 

afspraken gemaakt kunnen worden.   

 

Categorie Formatie 

Wie gaat dit primair 

uitvoeren? 
zorgcoördinator 

 

Speerpunt 3 
De school heeft een positief pedagogisch klimaat en is fysiek en 

sociaal veilig voor leerlingen en team. 

Hoe tevreden zijn we hier zelf 

over? 

7 

 

Waarover zijn we wel 

tevreden? 

Wat zijn onze sterke kanten? 

Wij hebben een open sfeer binnen school, korte lijnen met elkaar en 

met ouders en leerlingen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor 

leerlingen om ondersteuning te ontvangen op sociaal emotioneel 

vlak. Er is een efficiënte samenwerking tussen mentoren-

afdelingsleiders-ondersteuningsteam-externen. De Jeugdcoach is in 

samenwerking met ons ondersteuningsteam en SMW werkzaam en 

heeft een signalerende rol op het gebied van veiligheid en 

welbevinden. SMW heeft een functie richting gezin en thuissituaties 

van leerlingen. De zorgcoördinator is de spin in het web als het gaat 

om bruggen slaan van en naar mentoren, vakdocenten, het inzetten 

van de juiste ondersteuning voor een leerling in overleg met 

genoemde collega's. Zij wordt ondersteund door de 

ondersteuningscoördinator onderbouw (tevens gedragsspecialist) 

en RT coördinator.Ontwikkelpunt schooljaar 18-19: Intensievere 

samenwerking met LP en GGD, contacturen verhogen, 

drempelverlaging voor leerlingen en ouders verwezenlijken.  

 

Waarover zijn we minder 

tevreden? 

Chronisch zieke leerlingen verliezen soms hun band met 

medeleerlingen en docenten. Mentoren zijn de spin in het web en 

communiceren met thuis. Een tussenvoorziening voor chronisch 
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zieke leerlingen om de weg naar school te bewandelen met volledig 

welbevinden is één van onze speerpunten. Hierbij gaat het vooral 

om die leerlingen die met een aangepast rooster na een periode 

van ziekte opnieuw starten in school. Door middel van 

ondersteuningsgesprekken met ondersteuningsteamleden en goed 

volgen van en luisteren naar deze leerlingen, hopen wij hierin 

succes te boeken.    

 

Wat gaan we het komende 

jaar doen om dit te 

behouden of verbeteren?  

 Ouders van zorgleerlingen geven aan dat graag nog korte lijnen 

binnen de communicatie willen. Sneller schakelen van mentoren, 

afdelingsleiders en ondersteuningsteamleden is hun wens. Deze 

partijen geven allen aan hun uiterste best te doen hiervoor binnen 

de taakuren die zij voor hun taak gekregen hebben.  

 

Categorie Professionalisering 

Wie gaat dit primair 

uitvoeren? 
zorgcoördinator 

 

Speerpunt 4 
De school zorgt voor een ononderbroken schoolloopbaan voor 

iedere leerling en passende begeleiding bij iedere overstap. 

Hoe tevreden zijn we hier zelf 

over? 

7 

 

Waarover zijn we wel 

tevreden? 

Wat zijn onze sterke kanten? 

Wij bieden ruimte aan leerlingen om op te stromen in schoolniveau. 

Hiervoor werken wij nauw samen met scholen in de buurt, 

waaronder de Rientjes mavo. Wij hebben nauw contact met 

basisscholen met als doel leerlingen te laten instromen op het juiste 

niveau, leerlingen succesvol te laten zijn. Aansluitend hebben wij 

contact met collega scholen inzake zij-instromers. Wij geven nieuwe 

leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben op het vlak van 

dyslexie/ADHD-ADD-ASS verwante leerbelemmeringen. Wij werken 

cyclisch, werken nauw samen met ouders en externen indien sprake 

is van mogelijk doubleren/afstroom. Voor deze leerlingen wordt 

zowel in onder- als bovenbouw gewerkt met OPP's, doelmatig leren. 

Vakhulp en peer2peer ondersteuning is aanwezig binnen school. 

Passend onderwijs wordt geboden aan chronisch zieke 

leerlingen/leerlingen met overmatig verzuim (met gegronde reden). 

Onze individuele leerling ondersteuning voor leerlingen die hun 

motivatie verloren zijn t.g.v. interne afstroom wordt door 

afdelingsleiders, mentoren en ondersteuningsteam nauwlettend 

gevolgd. Wij maken gebruik van een Lenteschool rondom en in de 

meivakantie voor leerlingen met een achterstand. Daarnaast hebben 

wij Lyceo in huis als huiswerkbegeleidingsinstituut. Onze leerling 

ondersteuning voor leerlingen met motivatieproblematiek t.g.v. 

gezondheidsredenen, bijzondere thuissituatie etc. wordt 

voornamelijk gecoacht door resp. CED groep en of onze 

schoolmaatschappelijk werker. De decaan bovenbouw maakt 

maatwerk met en voor leerlingen die onze routes afstroom MBO, 

doorstroom naar VAVO doorlopen. Wanneer sprake is van 



24 

 

gezondheidsproblematiek als reden, werkt deze nauw samen met 

de zorgcoördinator. Deze route, dit proces is voor iedere leerling 

anders. Lyceo ondersteunt school in de overstap binnen het vmbo, 

door leerlingen extra studie ondersteuning te geven. Schooljaar 

2018/2019 hebben wij ons faciliteitenprotocol bijgesteld. Wij 

hebben onze dispensatiemogelijkheden opnieuw beschreven en de 

ondersteuning van leerlingen met leerbelemmeringen op taalvlak 

aangepast aan de huidige wetgeving en mogelijkheden binnen 

school, binnen de klas. Onze route aanmeldcommissie, 

rapportvergaderingscycli, zijn routes waar de afdelingsleiders 

verantwoordelijkheid voor nemen. Wanneer sprake is van leerlingen 

met extra ondersteuning is een ondersteuningsteamlid aanwezig bij 

overleggen. Ontwikkelpunt schooljaar 2019-2020: De ondersteuning 

die wij lesgevers en mentoren bieden aan een grote groep 4-5 havo 

leerlingen met demotivatie problematiek ten gevolge van interne 

afstroom moet met het wegvallen van onze motivatiecoach een 

andere invulling krijgen. Hierbij geeft Leerplicht aan hen als 

kernpartner tijdig te betrekken in het meedenken van casussen met 

dit onderwerp. Zowel Leerplicht als de begeleider Passend 

Onderwijs geven aan graag meer intensief met de afdelingsleiders 

te willen samenwerken in IZAT setting.  

 

Waarover zijn we minder 

tevreden? 

Wij hebben jaarlijks afstroom binnen school van vwo naar havo in 

de middenbouw. Wij hebben (minimale) vervroegde uitstroom naar 

het MBO in de bovenbouw. Wij hebben afstroom naar mavo 

scholen binnen de regio vanuit leerjaar 2. Wij hebben uitstroom 

naar particuliere scholen. Dit geldt voor leerlingen met 

multiproblematiek maar ook voor leerlingen die hun motivatie zijn 

verloren of leerlingen die overige problematiek ervaren zoals 

ziekte/problematische thuissituatie.  

 

Wat gaan we het komende 

jaar doen om dit te 

behouden of verbeteren?  

Wij blijven nauw samenwerken met leerlingen, ouders, GGD, 

leerplicht en overige externen zoals de Hoogstraat, CED groep, BZJ, 

Save, Veilig thuis etc. Wij proberen preventieve ondersteuning te 

geven en hanteren een open overleg beleid: nemen leerling en 

ouders maandelijks mee in overleggen m.b.t. de 

toekomstverwachting van leerlingen, het afstemmen van (haalbare) 

doelen voor de leerling.  

 

Categorie Professionalisering 

Wie gaat dit primair 

uitvoeren? 
zorgcoördinator 

 

Speerpunt 5 
De school biedt effectieve ondersteuning en werkt hierin samen 

met (kern)partners. 

Hoe tevreden zijn we hier zelf 

over? 

7 
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Waarover zijn we wel 

tevreden? 

Wat zijn onze sterke kanten? 

We hanteren een open gesprekscultuur, hebben ons kantoor op 

vrijdagen na dagelijks bemand, externen zijn wekelijks in school 

(SMW en GGD) of hebben wekelijks contact (LP). Lijnen zijn kort via 

telefoon en mail zijn wij dagelijks bereikbaar. We hebben eenzelfde 

visie en werken allen op een eenduidige, cyclische manier samen. 

Ontwikkelpunten schooljaar 19-20: Sneller doorpakken bij 

leerlingen met Multi problematiek inzake samenwerking met 

kernpartners Kernpartners betrekken bij IZAT overleggenBeleid 

samenwerking met kernpartners vastleggen: grenzen ieders privacy 

verplichtingen vaststellen, optimale samenwerkingsmogelijkheden 

verhelderen.   

 

Waarover zijn we minder 

tevreden? 

Neem in schoolgids op wat route verzuim inhoudt, hoe de 

samenwerking met GGD en LP is in deze neem kernpartner op in 

het stroomdiagram ondersteuningsroute Broklede. Wanneer deze 

vast ligt voor langere tijd kan dit gecommuniceerd worden (digitaal 

of via de schoolgids).  

 

Wat gaan we het komende 

jaar doen om dit te 

behouden of verbeteren?  

We hebben dit schooljaar meer EZAT momenten geagendeerd. De 

zorgcoördinator werkt op dezelfde dag als de SMW-er en houdt 

met LP en GGD nauw contact via de mail en/of telefoon wanneer 

nodig. De verzuimroute is helder beschreven, deze moet in februari 

2020 met de nieuwe ondersteuningsteamleden geëvalueerd 

worden, de verzuimcoördinator en conrector onderwijs moet hierbij 

betrokken worden.  

 

Categorie Professionalisering 

Wie gaat dit primair 

uitvoeren? 
zorgcoördinator 
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7.  Financiën voor ondersteuning 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de financiële middelen van het samenwerkingsverband voor 

ondersteuning op onze school worden ingezet. 

 

7.1 Basisondersteuning begroting 2020 

Deze alinea geeft inzicht in de beschikbaarheid, toekenning en besteding van de middelen voor de 

basisondersteuning. 

 

Toekenning middelen  

Voor de periode 2020 ontvangt onze school € 125.188 van het samenwerkingsverband voor de 

basisondersteuning. De onderstaande tabel geeft aan hoe dit bedrag is opgebouwd. 

 

Toegekende middelen  Bedrag 

Schoolbekostiging € 99.391 

Schoolbekostiging LWOO / PrO (door Sterk VO betaald) € 0 

Schoolbekostiging LWOO / PrO (door DUO betaald) € 0 

Bovenschools budget Sterk VMBO € 0 

Aanvullende schoolbekostiging (innovatie) € 0 

Activeringstrajecten € 6.797 

Advies en onderzoek € 15.000 

Bijdrage netwerk zoco € 2.000 

Bijdrage Loopbaanbeleid € 2.000 

Totaal € 125.188 
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Besteding middelen  

In de periode 2020 wil onze school € 256.757 besteden aan de basisondersteuning. De onderstaande 

tabel geeft aan waar wij deze middelen aan willen besteden. 

 

Categorie 
Begroting euro van 

Sterk VO 

Eigen middelen 

lumpsum 

Totaal formatie € 26.000 € 55.000 

    Ondersteuning leerlingen € 11.000 € 31.000 

    Ondersteuningsstructuur € 15.000 € 24.000 

Totaal aanvullende formatie € 51.594 € 102.366 

    Loopbaanbegeleiders € 10.400 € 50.200 

    Mentoren € 31.200 € 0 

    Verzuimcoördinator € 9.994 € 52.166 

Totaal externe inhuur van specialisten € 21.797 € 0 

    Activeringstrajecten € 6.797 € 0 

    Leerlingen € 15.000 € 0 

    Schoolondersteuning/professionalisering € 0 € 0 

Overig personeel/materieel € 0 € 0 

Totaal € 99.391 € 157.366 

 

Toelichting 

 De bijdrage van Sterk VO wordt door RSG Broklede ingezet om de ondersteuning te optimaliseren. De 

inzet van mentoraat is belang omdat daar de directe lijn ligt met de leerling. De coordinatie van de 

zorg en het tegengaan van het verzuim van de leerlingen zorgt ervoor dat de leerlingen op school zijn 

en de juiste ondersteuning kunnen krijgen. Dyslexie, chronisch ziek zijn en lichamelijke beperkingen 

zijn de speerpunten van de ondersteuning binnen de school. 

 

 

 

 

 


