
 

   

Onze leerlingen 

 
 Wij bieden regulier onderwijs op havo, havo/vwo en vwo niveau in de regio Vechtstreek. Daarnaast bieden wij tweetalig 
Havo/Vwo onderwijs. Broklede is een kansenschool: veel leerlingen stromen op binnen onze school. We zijn erop gericht het 
beste uit onszelf en elkaar te halen. Er is ruimte voor het ontwikkelen van talenten en we richten onze blik naar buiten 
(internationalisering). Wij vinden het belangrijk om samen te werken en onze verantwoordelijkheid te nemen voor een betere 
wereld. Wij verwelkomen iedereen en zetten ons in voor onderling begrip en respect. 
  
 

 

Visie op ondersteuning 

 
 Op Broklede vinden we het belangrijk dat leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen zodat leerlingen zich zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen passend bij hun capaciteiten. Om dit te realiseren zorgen we voor een sterke basis en bieden we indien 
nodig extra ondersteuning.  
We realiseren een sterke basis door: 
- Een positief pedagogisch/didactisch klimaat waarbij het versterken van de autonomie van de leerlingen een steeds grotere rol 
gaat spelen. 
- Goed zicht te hebben op de vorderingen van leerlingen en vervolgens maatwerklessen of vakhulp te bieden als dat nodig is. 
- inzet van mentoren die samen met de leerlingen werken aan een leerlingontwikkelplan. In dit plan is er ruimte voor het werken 
aan cognitieve doelen of het versterken van sociaal emotionele vaardigheden of het versterken van planningsvaardigheden. 
We bieden extra ondersteuning middels: 
- een breed inzetbaar ondersteuningsteam wat nauw samenwerkt met onze kernpartners. Ons ondersteuningsteam bestaat uit 
persoonlijk begeleiders, een RT specialist, dyslexiecoördinator, taal- en rekencoordinator, specialist hoogbegaafdheid in opleiding 
en een zorgcoördinator. Onze kernpartners zijn de Begeleider Passend Onderwijs van Sterk VO, Schoolmaatschappelijk Werk, 
Jeugdarts, Leerplicht, Jeugdcoaches ingezet vanuit Jeugdpunt. De persoonlijk begeleiders van Broklede bieden o.a. ondersteuning 
op het gebied van leren leren en plannen, faalangst, sociaal-emotionele problematiek. In de begeleiding wordt cyclisch gewerkt 
aan de hand van doelen. Evaluatie van de begeleiding vindt standaard na 8 weken plaats. 
 

  
 

 

Ondersteuningsroute 

 
 Onze sterke basis bestaat uit sterke vakdocenten, mentoren, afdelingsleiders, het ondersteuningsteam inclusief Begeleider 
Passend Onderwijs en onze kernpartners. Afdelingsleiders en zorgcoordinator geven richting aan de begeleiding en 
ondersteuning van leerlingen door mentoren en ondersteuningsteam.  
Ons ondersteuningsteam bestaat uit de zorgcoördinator, RT specialist, Specialist hoogbegaafdheid, dyslexie coördinator, 
persoonlijk begeleiders, verzuimcoordinator, faalangstreductietrainer, schoolcoaches, kernpartners (BPO/SMW/GGD/LP).  
 
De zorgroute loopt via onderstaande volgorde: 
(docent) - mentor - leerling/ouders-afdelingsleider en zorgcoordinator naar ondersteuningsteam- ketenpartners. De begeleiding 
is cyclisch: we werken binnen de begeleiding met vastgestelde doelen, monitoren en evalueren periodiek. N.a.v. de evaluaties 
wordt het LOP of OPP bijgesteld en als het nodig is start een vervolgtraject. Overleg over leerlingen verloopt via IZAT en EZAT 
(met ketenpartners), naast de reguliere rapportvergaderingen en het structurele overleg tussen 
mentor/afdelingsleider/zorgcoordinator. 
Onze begeleider Passend Onderwijs is wekelijks aanwezig binnen school voor consultatie en advies, het meedenken in en 
adviseren op beleidsmatig niveau en sluit aan bij overleggen met ouders en leerling wanneer sprake is van extra 
ondersteuningsbehoefte. 
 

  

Passend Onderwijs op RSG Broklede 

Ouderrapport  
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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft 
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het 
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting. 



 

   

 
 

  

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Aanspreekpunt 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

• Leraar / mentor  

• Leerlingbegeleider  

• Intern begeleider / zorgcoördinator  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  

• Jeugdhulpprofessional  
 
 

 
Onze school heeft voor alle leerlingen de volgende 
voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• faalanangstreductietraining 

• overstaptraject VMBO HAVO 

• jeugdpunt 

• Mindfullnesscoach 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 
Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben zijn de 
volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor extra 
ondersteuning binnen de school 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod auditieve ontwikkeling 

• Aanbod op (school)angststoornissen en psychiatrie 

• Aanbod op ondersteuning bij ernstig of langdurig zieke 
leerlingen 

• Aanbod vanuit specifieke jeugdprojecten 

• Aanbod visuele ontwikkeling 
 
 
 

 

Ondersteuners en deskundigen 

 
Onze school heeft voor alle leerlingen de volgende 
ondersteuners beschikbaar: 
 
Op school 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Decanaat/ loopbaanbegeleider 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Leerlingbegeleider 

• Mentor 

• Orthopedagoog 

• Persoonlijke begeleider 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Verzuimcoördinator 

• Zorg-/ ondersteuningscoördinator 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Begeleider passend onderwijs 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Psycholoog 

• Specialist vanuit specifieke jeugdprojecten 

 
Via andere weg 

• Logopedist 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 
 



 

   

Ondersteuners en deskundigen 
 

Onderwijsaanbod 

 
Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben zijn deze 
deskundigen beschikbaar: 
 
Op school 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Specialist vanuit het thuiszittersteam 

• Specialist voor doven en slechthorenden 

• Specialist voor ernstig of langdurig zieke leerlingen 

• Specialist voor fysieke beperkingen 

• Specialist voor taalontwikkelingsstoornissen 

• Specialist voor visuele beperkingen 
 
Via andere weg 

• Autisme-specialist 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Specialist voor doven en slechthorenden 

• Specialist voor fysieke beperkingen 

  
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Aanbod spraak/taal 
 

 
  



 

   

 

 

 

   
   

   
   

 

 


