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2 INLEIDING

Ouders vertrouwen ons het onderwijs aan hun kinderen toe. Onderwijs verzorgen en leerlingen begeleiden is
ons vak en we voeren dat met inzet, enthousiasme en deskundigheid uit. Ons doel is kinderen naar een
diploma te begeleiden en ze voor te bereiden op het vervolg na onze school. Dat is onze maatschappelijke
opdracht.
Toch gaat het niet altijd zoals iedereen wil. Leerlingen behalen niet altijd de studieresultaten die wij
verwachten. De oorzaken daarvan zijn vaak zeer divers. Ze kunnen op het pedagogisch-didactische of medische
terrein liggen, maar ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het is onze taak deze leerlingen te
helpen.
De invoering van passend onderwijs vraagt van ons dat we helder aangeven welke ondersteuning wij kunnen
bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Die ondersteuning en voorzieningen zijn in dit
ondersteuningsprofiel beschreven.
Voor de volledidgheid hebben wij ervoor gekozen om in dit schoolondersteuningsprofiel naast onze
basisondersteuning ook de extra-ondersteuning weer te geven. Daarbij dient opgemerkt te worden dat voor
bepaalde vormen van basisondersteunimng wel extra financiering noodzakelijk is.
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3 KORTE BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL EN LEERLINGPOPULATIE
Het Esdal College biedt openbaar voortgezet onderwijs in Zuidoost Drenthe. De locatie Boermarkeweg is de
mavo/havo locatie van het Esdal College in Emmen. De locatie bereidt haar leerlingen voor op een
vervolgopleiding in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) of aan het havo. De school biedt zijn leerlingen
een theoretische, algemeen vormende opleiding met aandacht voor activerend leren.
Het onderwijs is gericht op:
-

het begeleiden van leerlingen naar een diploma
het op een goede manier met elkaar omgaan,
ontwikkeling van kennis en vaardigheden;
deze kennis en vaardigheden actief en zelfstandig leren gebruiken;
de oriëntatie van de leerling op zijn of haar loopbaan;
begeleiden op weg naar goed burgerschap.

3.1 Leerlingpopulatie
De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11-16 jaar. Het aantal ingeschreven leerlingen op 01-10-2015 was
532 (incl. 6 uitgeplaatste leerlingen)
Om toegelaten te worden tot de locatie Boermarkeweg heeft de leerling een bij de locatie passend advies van
de toeleverende basisschool nodig. Dit dient tenminste een mavo(tl)-advies te zijn. Een havo-advies met
daaraan gekoppeld een gemotiveerd plaatsingsverzoek voor de locatie Boermarkeweg zal door de
toelatingscommissie beoordeeld worden. Het niveauadvies van de basisschool is gebaseerd op de (meestal
langdurige) relatie die de basisschool met de betreffende leerling heeft. Het gaat daarbij zowel om de kennis
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, als van de cognitieve ontwikkeling. Op dit moment is
het advies van de basisschool leidend voor de plaatsing binnen het Esdal College. De locatie Boermarkeweg
ondersteunt het initiatief van het samenwerkingsverband VO/VSO om te komen tot de invoering van de Friese
Plaatsingswijzer. Dit digitale instrument volgt de ontwikkeling van een leerling po van groep 6 t/m groep 8 en
koppelt daar een helder en eenduidig advies aan. Wat de locatie Boermarkeweg betreft wordt de
Plaatsingswijzer leidend bij de plaatsing van leerlingen op het vo. Het kan dan voorkomen dat deze plaatsing
leidt tot het afwijken van het advies van de betreffende basisschool.
Bij tussentijdse aanmelding buigt de locatie-toelatingscommissie zich over de aanmelding. Op grond van de
toelatingsprocedure, en ingewonnen informatie wordt over toelating beslist. Eventuele afspraken worden
vastgelegd. (zie bijlage 8).
Leerlingen met een rzb-, lwoo- of lgf –arrangement zijn toelaatbaar tot de locatie. De toelatingscommissie
beoordeelt deze aanmeldingen op grond van de toelatingsprocedure.
Het is vanaf 01-08-2014 aan het SWV om de financiering voor de ondersteuning van leerlingen toe te kennen.
Daartoe is een digitaal instrument ontwikkeld: de HIT (Handelingsgerichte indicerings trajectwijzer).
Aanvragen voor extra middelen worden onderbouwd door de ingevulde HIT.
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3.2 Voedingsgebied en instroom
Het Esdal College, locatie Boermarkeweg maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband VO/VSO 22-02.
Dit samenwerkingsverband omvat de volgende gemeenten: Emmen, Coevorden, Vlagtwedde en BorgerOdoorn. Onze leerlingen zijn over het algemeen afkomstig uit deze gemeenten.
Jaarlijks biedt het Esdal College leerlingen groep acht van het basisonderwijs die voor hun schoolkeuze staan
en hun ouders mogelijkheden aan om kennis te maken met de verschillende locaties. Een aantal basisscholen
bezoekt onze locatie in het kader van een programma techniek. Daarnaast zijn er per locatie nog
voorlichtingsavonden en is er een open dag in januari/februari.

3.3 Uitstroomgegevens
Totale uitstroom
Klas 1: naar havo 2
Klas 1: naar kb 2
Klas 2: naar havo 3
Klas 2: naar kb 3
Klas 3: naar kb 3
Klas 4: (naar havo 4)
Klas 4: zonder diploma van school
Totaal:
(in % naar havo 4 niet meegeteld)

Cursus ‘11/’12
4
8
8
22
8
(27)
4
81
7,7%

Cursus 12/’13
5
5
7
14
4
(22)
0
57
5,4%

Cursus 13/’14
5
1
10
13
3
16
0
48

Cursus 14/’15
5
0
12
8
4
17
1
47

3.4 Aantal verwijzingen in schooljaar ‘14/’15
Opleiding/instantie waarnaar is doorverwezen
Speciaal onderwijs (cluster 4)
OPDC
Tussenvoorziening (Rebound, Herstart, Op de
Rails)

Aantal leerlingen
0
1
4

Jaarlijks is er een klein aantal leerlingen dat voor kortere of langere tijd thuiszit. Er is sprake van medische en/of
psychische problematiek. Over deze leerlingen is nauw overleg met ouders, leerplicht en met hulpverlening
(GGZ, Accare, Yorneo). We werken met deze externe specialisten, ouders én leerling altijd aan een zo snel
mogelijke terugkeer naar school.
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4 ONDERWIJSAANBOD VAN DE SCHOOL

4.1 Missie en visie

Visie
Het Esdal College verbindt.
Verbinding, daar draait het om voor het Esdal College. Verbinding met leerlingen, ouders, medewerkers,
bedrijfsleven, toeleverende en afnemende scholen. Dit betekent dat wij ons onderwijs laten aansluiten op de
interesses en mogelijkheden van onze leerlingen en medewerkers. Hierdoor verhogen we de leerambitie en
kan iedereen maximaal presteren.
Verbinden betekent ook in alle openheid met elkaar spreken over elkaars wensen en functioneren. Elkaars
mening en achtergrond serieus nemen en respecteren, zodat een school ontstaat waaraan iedereen zich graag
verbindt.
Onze kernwaarden:
 Inspireren
 Presteren
 Respecteren
Ons motto
Het Esdal College
De sleutel tot succes!
De vijf ambities van het Esdal College
1. De leerling centraal
2. De docent is de sleutel tot succes
3. Het Esdal College is een lerende organisatie
4. Het Esdal College verbindt met de omgeving
5. De kwaliteit op orde

4.2 Uitgangspunten
-

Uitgangspunten voor ons onderwijs:
wij willen ons onderwijs aanpassen aan de veranderende leerling met als doel een zo optimaal
mogelijke leeromgeving voor leerlingen en personeel te realiseren;
wij gebruiken in toenemende mate een electronische leeromgeving;
wij streven examenresultaten na, die beter zijn dan die van scholen met een vergelijkbare
leerlingenpopulatie;
wij willen leerlingen begeleiden naar een grote mate van zelfstandigheid. Hierdoor leidt het behalen
van een diploma bij ons tot een kansrijke positie in het vervolgonderwijs.

De leerpsychologische en sociaalpsychologische uitgangspunten van waaruit we de leeromgeving inrichten zijn:
- eigenaarsgevoel bij leerlingen en docenten;
- keuzemogelijkheden;
- aansluiten bij ambities van leerlingen en docenten;
- betekenisvol onderwijs voor leerlingen;
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de school is ook een sociale ontmoetingsplaats;
we sluiten aan bij de beleving van de leerlingen;
leerlingen zijn binnen duidelijke grenzen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces;
binnen ons onderwijs is toenemende ruimte voor actief leren.

4.3 Onderwijsaanbod
Op het Esdal College, locatie Boermarkeweg, ziet het onderwijsaanbod er als volgt uit:
 Leerjaar 1: mavo/havo
 Leerjaar 2: mavo/havo
 Leerjaar 3: mavo
 Leerjaar 4: mavo.
Uitgezonderd in leerjaar 3 bestaat er na alle leerjaren de mogelijkheid om, als een leerling aan de daarvoor
gestelde eisen voldoet, de overstap naar het volgende leerjaar op de havo te maken.
Naast het basisaanbod bestaan er in de verschillende leerjaren mogelijkheden om te stromen op het het
gebied van sport, techniek & technologie en cultuur. Ook is er, op vrijwillige basis een keuzeprogramma waar
leerlingen met bijzondere belangstelling of talenten bovenop het lesprogramma aan kunnen meedoen.

4.4 Uitstroomprofielen
Al onze leerlingen worden begeleid naar een vmbo-tl diploma.
Deze locatie kent vanaf het vierde leerjaar een leerprogramma dat is ingedeeld in de volgende vier sectoren,
elk gekenmerkt door een combinatie van bij de sector passende verplichte vakken en keuzevakken.

Sector Economie

Sector Zorg en Welzijn

Sector Techniek

Sector Landbouw.
Tussentijds maakt een kleine groep leerlingen de overstap naar een andere leerweg of naar de havo. Zie 2.3.

4.5 Onderwijs op maat
De locatie Boermarkeweg biedt regulier voortgezet onderwijs aan. Waar specifieke ondersteuning noodzakelijk
is zullen we die, binnen de mogelijkheden die we hebben, bieden. De ondersteuning bieden we aan op het
gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Daar waar organisatorische of programmatische aanpassingen
noodzakelijk zijn, zullen we in overleg met leerling, ouders en eventuele andere partners (zie 7: Externe
samenwerking) naar oplossingen zoeken.

4.6 Aandacht en tijd
De groepsgrootte varieert. We streven in de onderbouw naar een maximale groepsgrootte van 30
leerlingen.Buiten het lesrooster bieden we in kleine groepen taal- en rekenondersteuning aan.

4.7 Stages
De school kent één soort stage: de maatschappelijke stage. Dit is een stage voor de leerlingen van klas 3. De
verplichting van de overheid voor de school deze stage aan te bieden is vervallen. De school kiest er toch voor
deze stage voort te zetten. Zo geven we o.a. invulling aan de ontplooiing van onze leerlingen in de context van
het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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4.8 Certificaten / bewijzen
Een leerling die definitief is afgewezen voor het eindexamen en de school verlaat, kan certificaten krijgen voor
de vakken die met een 6 of meer zijn afgesloten.

4.9 Pedagogisch klimaat
De school hecht een groot belang aan een goed pedagogisch klimaat. Dat klimaat kenmerkt zich op de
Boermarkeweg door een plezierige sfeer, gemoedelijkheid en duidelijkheid. Respectvol en sociaal met elkaar
omgaan geldt voor alle gebruikers van onze school. Leraren en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor een plezierig en veilig klimaatin in de school.
Om het pedagogisch klimaat op de school te optimaliseren besteden we veel aandacht aan preventie. We
willen dat de school voor alle leerlingen een veilige (leer)omgeving is. Daarom bieden we al onze eersteklassers
aan het begin van het schooljaar een cursus sociale weerbaarheid aan. Ook stelt de mentor van een eerste klas,
samen met de klas, een pestcontract op. Alle leerlingen van een klas verbinden zich aan dat contract door het
te ondertekenen.
We hebben meer en meer te maken met digitaal pesten. Om leerlingen zich meer bewust te maken van hun
rol, verantwoordelijkheid en gevolgen van hun handelen op de sociale media besteden we in klas 1 en/of 2
aandacht aan mediawijsheid.
We hebben in augustus 2015 de intentie uitgesproken deel te nemen aan een pilot-project van KIVA. Deze
organisatie, bekend van de door het ministerie goegekeurde anti-pestprogramma’s voor het basisonderwijs,
ontwikkelt nu materiaal voor de onderbouw van het vo. In dit pilot-project zal het materiaal in school
uitgeprobeerd worden.
In het kader van (sociale) veiligheid heeft de school op het schoolterrein een toezichthouder en zijn er binnen
bij de hoofdingang en buiten bewakingscamera’s geplaatst. De schoolregels, opgenomen in de schoolgids,
worden aan het begin van het schooljaar met de nieuwe leerlingen besproken.
Het bewaken van het schoolklimaat hoort in onze ogen bij het werken op een school en is derhalve een taak
van alle medwerkers van de school. Daar waar nodig treden we op om dat pedagogisch klimaat in school te
bewaken. Daarvoor kennen we onder meer een pest- en een agressieprotocol. Het belangrijkste in het
bewaken van dat klimaat is een doorlopende actieve opstelling hierin van alle medewerkers van de school. Zo
kunnen we veel problemen klein houden en snel oplossen.

4.10 Participatie: ouders
De school vindt het van belang om een goed contact met de ouders op te bouwen. Daarom nodigen we de
ouders uit voor ouderavonden, overlegmomenten en voorlichtingsbijeenkomsten. We plaatsen veel informatie
voor ouders op onze site en sturen ze een aantal keren per jaar digitaal onze Nieuwsbrief toe. Ook in onze
dagelijkse contacten met ouders laten we merken dat we een goede samemnwerking op prijs stellen.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De e-mailadressen van de mentor en de andere
medewerkers geven we door in de eerste Nieuwsbrief van het schooljaar. Ouders weten mentor, docenten en
teamleiders via deze weg goed te vinden. Ze kunnen zich via Magister op de hoogte stellen van de resultaten
van hun kind. Op die manier kunnen ze met hun kind en/of met de mentor de voortgang van de studie
bespreken.
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De ouders zijn vertegenwoordigd in de oudergeleding van de deel-medezeggenschapsraad (DMR) en in een
ouderraad (OR). Waar de DMR beschikt over formele bevoegdheden als het instemmingsrecht en adviesrecht,
is de OR vooral een klankbordgroep voor de school. De OR richt zich ook op het bevorderen van de
betrokkenheid van de ouders bij de school. De OR organiseert jaarlijks een thema-avond voor alle ouders en
zoekt daarvoor naar onderwerpen die leven onder de ouders.Op de site van de school hebben DMR en OR een
eigen plaats.

4.11 Huisvesting en gebouw
Het is prettig als de huisvesting van de school ondersteunend is voor het pedagogisch klimaat. Om die reden
besteden we veel aandacht aan het gebouw. Enkele jaren terug is er, met het oog op de gezondheid van
leerlingen en medewerkers geïnvesteerd in een luchtbehandelingssyteem om C02-problemen te verhelpen. De
kleurstelling van de school is helemaal veranderd en past nu veel beter bij de doelgroep. De school is
drempeloos, rolstoelvriendelijk, heeft een aangepast toilet en een lift. Bezoekers geven aan dat het gebouw
vriendelijk, netjes en sfeervol overkomt. Bij de inrichting en het beheer van de school is altijd het pedagogisch
klimaat een aandachtspunt.
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5 BASISONDERSTEUNING
In het landelijk referentiekader wordt de basisondersteuning in vier onderdelen uitgesplitst,
te weten:
1
Basiskwaliteit
2
Planmatig werken
3
Ondersteuningsstructuur
4
Preventieve en lichte curatieve interventies

5.1 Basiskwaliteit
Voor wat de basisondersteuning in school betreft, was de inspectie tijdens het laatste bezoek (januari 2013)
positief. De inspctie kent aan de school het basisarrangement toe.
In het kader van kwaliteitszorg werkt de school jaarlijks met een schoolontwikkelagenda. Daarin staan de
thema’s/onderwerpen beschreven waar de school zich verder in wil ontwikkelen. De schoolontwikkelagenda is
planmatig uitgewerkt volgens de PDCA-cyclus.

5.2 Planmatig werken
In de klas wordt gewerkt met een groepsoverzicht (zie bijlage 1) waarin staat aangegeven hoe de docent in de
dagelijkse praktijk omgaat met de leerlingen met een speciale ondersteuningbehoefte. Tijdens
rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen (in klas 1 en 2 o.a. voorbereid m.b.v. de signaleringslijst, zie
bijage 9) wordt de voortgang/ontwikkeling van de leerling besproken en eventuele ondersteuning afgesproken.
Deze afspraken worden door de mentor in het groepsoverzicht vastgelegd. Dat groepsoverzicht wordt n.a.v. die
besprekingen aangepast en opnieuw verspreid onder de betreffende docenten.

5.3 Ondersteuningsstructuur
Uitgangspunten:
 Elke leerling heeft recht op begeleiding en zorg.
 Elke docent is begeleider.
 De mentor is de spil in de basisondersteuning.
 Specialisten en externe instellingen ondersteunen docenten en mentoren in hun begeleiding.
 We willen problemen voorkomen: preventieve zorg onder meer door te zorgen voor een goed
klassenklimaat en een plezierig schoolklimaat.
 Leerlingondersteuning kan alleen succesvol zijn in een veilig schoolklimaat.
 Centraal in de aanpak van die problemen staat de samenwerking: samenwerking tussen docenten, tussen
docenten en mentoren, tussen mentoren en ouders, tussen mentoren en externe hulpverleners en
samenwerking tussen de externe hulpverleners onderling.
 Daarnaast is het ook van belang dat de leerlingondersteuning een geïntegreerd deel is van de
schoolorganisatie, want alleen dan is er een goede leerlingenzorg op onze locatie mogelijk. Immers: elke
activiteit die zich buiten het gezichtsveld, buiten medeweten en buiten betrokkenheid van de betrokkenen
plaatsvindt, is gedoemd te mislukken.
 De ondersteuning is zo licht mogelijk, vindt zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de leerling plaats.
Basisondersteuning
Onder de basisondersteuning vallen de activiteiten waardoor leerlingen beter kunnen deelnemen aan het
primaire proces. De basisondersteuning begint bij het verzamelen van informatie. Dit start met een goede
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overdracht van de nieuwe leerlingen bij de overstap naar onze school . Intern leggen we informatie vast in ons
LVS. De uitvoering van de basisondersteuning is een taak van iedere docent: het is een integraal onderdeel van
het werk. De vakdocent is met name belast met de vakinhoudelijke begeleiding en kortdurende remediërende
hulp. De mentor vervult een rol op het terrein van het welbevinden van de leerlingen en de loopbaan-oriëntaie
(LOB). Daartoe worden individuele gesprekken met alle leerlingen gevoerd. Daarnaast heeft de mentor een rol
naar ouders en collega’s in deze basisondersteuning. Op p.15 staat een schematisch overzicht van onze
basisondersteuning.
Vroegsignalering is belangrijk. De signaleringslijst (bijlage 9,) bedoeld als voorbereiding op rapportvergadering,
leerlingbespreking en ouderspreekmiddag/-avond, speelt daarin een rol. Ook het verwijderformulier (zie
bijlage 7, de gele kaart) is belangrijk in de signalering. Teamleiders verzamelen, hebben het overzicht en
handelen daarnaar.
Taakomschrijving mentoraat
De mentor vervult een centrale rol in de basisondersteuning. De mentor richt de aandacht op twee
begeleidingsterreinen:
1. Het sociaal-emotioneel welbevinden
2. De schoolprestaties
De mentor heeft op deze terreinen een duidelijk beeld van zijn leerlingen en is hierover het aanspreekpunt
voor leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de school. De mentorbegeleiding is opbrengstgericht: de mentor
begeleidt de leerling om de schoolprestaties op een zo hoog mogelijk niveau en passend bij de leerling te
krijgen. Het doel van de mentorbegeleiding is de leerling zicht op zichzelf te laten krijgen en het beste uit
zichzelf te halen.

Algemeen

De mentor
 werkt aan een goed klassenklimaat met een veilige en pestvrije
leeromgeving zodat er een productief leerklimaat ontstaat;
 voorziet het leerlingvolgsysteem (Magister) van relevante informatie. Dit
gedurende het schooljaar én aan het einde van de mentoraatsperiode
(overdracht naar andere mentor);
 is actief in het onderhouden van contact met leerling en ouders bijv. bij
ziekte (zowel kortstondig als langdurig) van de leerling;
 neemt een deel van de locatiebrede mentorentaken (klassenavonden,
Sinterklaas enz.) op zich;
 werkt aan professionalisering van de mentortaak;
 verzorgt de lessen msl: inhoud en tijdpad zoals afgesproken in
mentorenoverleg. LOB maakt een integraal onderdeel uit van deze
lessen.

Sociaal-emotioneel
welbevinden

De mentor
 heeft of krijgt zicht op het sociaal-emotioneel welbevinden van zowel de
individuele leerlingen als van de groep;
 communiceert effectief over het sociaal-emotioneel welbevinden van de
individuen en de groep met leerling, ouder(s)/verzorgers(s) , teamleider,
vakdocenten, zorgcoördinator en externe partijen;
 heeft zicht op de interne zorgstructuur en verwijst indien nodig door;
 bereidt de leerlingbespreking (indien nodig) voor met teamleider en/of
zorgcoördinator;
 leidt de leerlingbespreking.
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Schoolprestaties

De mentor
 heeft of krijgt zicht op de resultaten van de leerlingen;
 communiceert over de schoolprestaties met leerling,
ouder(s)/verzorgers(s), teamleider, vakdocenten, zorgcoördinator en
externe partijen;
 bereidt de resultaatbesprekingen voor met teamleider;
 leidt de bespreking van de resultaten;
 stimuleert leerlingen tot betere prestaties.

Om deze taken uit te kunnen voeren beschikt de mentor over voldoende kennis en vaardigheden:

Kennis

De mentor
 heeft kennis van de schoolorganisatie;
 heeft (globale) kennis van de organisatie van toeleverend onderwijs en
vervolgonderwijs.

Vaardigheden

De mentor
 zet verschillende gespreksvormen (voortgangs-, studie- en hulpgesprek)
in de relatie met leerlingen op de juiste momenten in;
 communiceert goed met ouders;
 communiceert goed met collega’s;
 bewaakt de grenzen van zijn werkterrein/ mogelijkheden;
 stelt zichzelf toegankelijk op voor leerling, ouders en collega’s;
 bewaakt de met school gemaakte afspraken;
 brengt de situatie van een leerling in kaart door het verzamelen van
relevante informatie.

In juni 2014 heeft de audit-commissie van het Samenwerkingsverband de zorg op de locatie
Boermarkeweg in een pilot audit onder de loep genomen. Een duidelijke aanbeveling van de commissie is
de rol van de mentor, mede gezien de centrale rol die wij de mentor toekenen in de basisondersteuning, te
versterken. Uitgaande van bovenstaande taakomschrijving zullen we met de mentoren de
scholingsbehoefte en –noodzaak inventariseren en een programma opstellen.
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Ondersteuningsstructuur:

VAKDOCENTEN

CONCIËRGE

OUDERS





MENTOR

B a s i s o n d e r s t e u n i n g.

de algeme-ne leerling-begeleiding







TEAMLEIDER

LEERLING





ZORGCOÖRDINATOR





ZORGADVIESTEAM

Welke ondersteuning?
Vakinhoudelijke
ondersteuning
Mentorbegeleiding.
Pedagogisch-didactische
aanpak.
Welbevinden alle
leerlingen
Dyslexie- en
dyscalculiebegeleiding
Remediëring taal (Ne en
En) en rekenen
Motorische remedial
teaching.













Schoolmaatschappelijk
werk.
Preventief ambulante
begeleiding.
Jeugdarts
Faalangst onder controletraining
Vertrouwenspersonen
Sociale
vaardigheidstraining
Decaan
Begeleiding leerlingen
Taalwerkplaats

Jeugdbescherming Noord
Yorneo
Accare
GGZ
OPDC
GGD
Leerplichtambtenaar
Regionaal Expertise
Centrum (REC)
Herstart
Consultatieteam
Jeugdagent
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Zorgadviesteam (zat)
Als blijkt dat de problemen van een leerling de grenzen van de school en de basisondersteuning overschrijden
dan wordt de leerling door de zorgcoördinator ingebracht bij het zorgadviesteam-overleg waaraan ook externe
partners deelnemen. Het zorgadviesteam wordt gevormd door:
 De assistent-zorgcoördinator (voorzitter) .
 De jeugdagent
 De leerplichtambtenaar
 Afwisselend één van de teamleiders (verslag)
 De schoolmaatschappelijk werker
 De jeugdarts
 De preventief ambulant begeleider
 Op afroep: mentoren of andere betrokkenen.
Het ZAT komt 6 à 7 keer per jaar bijeen.
Doelen van het ZAT-overleg:
 Het gedurende langere tijd monitoren van aangemelde leerlingen. (Deze leerlingen staan wel op de
bespreeklijst, maar er vindt geen bespreking plaats. Voor sommige groepen leerlingen gebeurt dit
standaard: leerlingen met arrangement)
 Adviseren n.a.v. de gestelde hulpvraag.
 Het komen tot een plan van aanpak en het maken van afspraken over taakverdeling en de uitvoering.
 Het zonodig realiseren van begeleiding, aanvullende diagnostiek en verwijzing naar andere
voorzieningen.
Tussen mentor en ZAT bestaat een structurele informatie-uitwisseling, die wat tijdstip betreft gekoppeld is aan
het ZAT-overleg (zie bijlage 4). Zie bijlage 5 voor de werkafspraken van het ZAT.
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het ZAT. Het ZAT wordt voorgezeten door de assistentzorgcoördinator. Voor een taakoverzicht van de zorgcoördinatie: zie bijlage 6.
Consultatieteam (CT)
Op bovenschools niveau is er het Consultatieteam waarin probleemleerlingen uit het vo en mbo besproken
worden die op een of andere manier zijn vastgelopen in het onderwijs. In het Consultatieteam hebben o.a.
vertegenwoordigers van OPDC/Rebound, Atlas, Drenthe College, AOC Terra, Accare, GGZ, VNN, Yorneo,
jeugdpolitie en leerplicht zitting. Elke vrijdag in de oneven weken komt dit team bij elkaar. Het doel van het CT
is om een (bovenschools) vangnet te zijn voor de categorie leerlingen die de school voortijdig dreigen te
verlaten.

5.4 Preventieve en licht curatieve interventies
De school biedt op verschillende manieren ondersteuning aan leerlingen. Op onze school kunnen de volgende
preventieve en licht curatieve interventies worden ingezet. Zie onderstaand overzicht. Aanmelding voor deze
ondersteuning via een formulier. Zie bijlage 3.
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Interventies
Begeleidingsgesprekken
Dyslexiebegeleiding
Orthopedagogische
begeleiding
Sociale vaardigheidstraining
Weerbaarheidstraining
Remediale hulp

De Taalwerkplaats
Schoolmaatschappelijk werk
(Uitgevoerd door
Welzijnsgroep Sedna)
Motorische remedial
teaching
Faalangst onder controle
Risico-leerlingen

Met iedere leerling door de mentor. Mentor spreekt individueel met
alle leerlingen.
Het programma dyslexiebegeleiding is gericht op het omgaan met
deze problematiek.
Via OPDC: onderzoek en advies.
Aanmelding door docenten of mentor bij assistent-zorgcoördinator.
Voor alle eersteklassers in de periode tussen start schooljaar en
herfstvakantie, 2 uur per week.
Naar aanleiding informatie p.o. of cito-toetsen in v.o.: buiten het
rooster ondersteuning taalverzorging, begrijpend lezen Nederlands,
begrijpend lezen Engels, rekenen
Extra taalondersteuning voor NT2-leerlingen. Daarnaast
taalondersteuning in de klas.
Op verzoek leerling, ouders of docentenoverleg

Alle eersteklassers worden geobserveerd en eventueel ondersteund.
Dit geldt zowel voor de grove als fijne motoriek (waaronder
handschrift)
Voor alle leerlingen via mentor beschikbaar. (zie bijlage 10 voor
programma)
De risicoleerlingen zijn leerlingen die dreigen te doubleren.
Verwijzing naar begeleider door mentor. Begeleider stelt samen met
leerlingen Plan van aanpak op, inclusief vervolgafspraken en
evaluatie.. Dat alles wordt kortgesloten met ouders. Het plan wordt
geüpload in magister.

Van de leerlingen op onze school die, al dan niet tijdelijk, deze ondersteuning nodig hebben, maar geen
indicatie, wordt geen handelingsplan opgesteld. Hun onderwijsbehoefte wordt door de mentor opgenomen in
het groepsoverzicht (bijlage 1). Dat overzicht wordt regelmatig geyevalueerd en bijgesteld en aan alle
betrokken docenten overhandigd.
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6 EXTRA ONDERSTEUNING
Met de invoering van het Pasend Onderwijs is ook de financiering van de ondersteuning in de school
veranderd. Aanvragen voor ondersteuning geschieden nu middels de HIT (zie 3.1). Deze aanvraag wordt
beoordeeld door de PCL+, een door het Samenwerkingsverband ingestelde commissie. De PCL+ beslist over de
toekenning van de ondersteuning in de vorm van een Arrangement (Zie bijlage 11). Aan elk Arrangement is een
bekostiging verbonden. Wij hebben op onze locatie uiitsluitend te maken met de Arrangementen die
gekoppeld zijn aan plaatsing op een reguliere school.

6.1 Leerlingen met een LGF-arrangement
De extra ondersteuning is een arrangement op maat. Per leerling wordt bekeken wat deze op didactisch of
sociaal-emotioneel gebied aan ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning wordt, in overleg tussen school,
ouders en ambulant begeleider (ab’er), vastgelegd in een ontwikkelperspectiefplan (OPP). Dit plan kan
gaandeweg aangepast worden, maar wordt in ieder geval halverwege het schooljaar, weer in een overleg met
school, ab’er en ouders, geëvalueerd en eventueel aangepast.
De onderwijsbehoefte wordt door de mentor opgenomen in het groepsoverzicht (bijlage 1). Dat overzicht
wordt aan alle betrokken docenten overhandigd en regelmatig na evaluatiemomenten bijgewerkt en opnieuw
onder de betokken docenten verspreid.
De ambulant begeleider wordt voornamelijk vraaggestuurd ingezet. Indien nodig of wenselijk kan deze
geraadpleegd worden door school.

6.2 Leerlingen met LWOO- of RZB-arrangement
De extra ondersteuning is een arrangement op maat. Per leerling wordt bekeken wat deze op didactisch of
sociaal-emotioneel gebied aan ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning wordt, daar waar nodig of
gewenst, in overleg tussen school en ouders vastgelegd in een ontwikkelperspectiefplan (OPP). Dit plan kan
gaandeweg aangepast worden, maar wordt in ieder geval halverwege het schooljaar, weer in een overleg met
school en ouders, geëvalueerd en eventueel aangepast.
De onderwijsbehoefte wordt door de mentor opgenomen in het groepsoverzicht (bijlage 1). Dat overzicht
wordt aan alle betrokken docenten overhandigd.

6.3 Leerlingen met Tussenvoorziening-arrangement
De Tussenvoorziening is een bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband. Deze voorziening
biedt een tijdelijk onderwijsprogramma aan leerlingen die
 in het regulier v.o. niet te handhaven zijn omdat zij wegens gedragsproblemen de veiligheid van
medeleerlingen en docenten negatief beïnvloeden en die een grens hebben overschreden of dit
dreigen te doen. (Rebound-traject)

Door uiteenlopende oorzaken gedurende langere tijd niet naar school zijn geweest (Herstart-traject)
Er wordt via de schoolzorgstructuur altijd geprobeerd de leerling binnen de school te houden. Als dat niet meer
lukt is een tijdelijke plaatsing op de Tussenvoorziening mogelijk. Aan die eventuele plaatsing gaat een intakegesprek vooraf. Daarbij zijn aanwezig:
 De leerling
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De ouders van de leerling
Hulpverleners van Yorneo
De coördinator van de Tusenvoorziening.

Bij plaatsing in de Tussenvoorziening worden er door het OPDC een aantal tests op de volgende gebieden
afgenomen:
 Sociaal-emotioneel
 Didactisch
 Psychologisch
De aanleverende school zorgt voor voortgang van het lesprogramma. Via Magister heeft de leerling en
zijn/haar begeleiders daar inzage in.
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7 EXTERNE SAMENWERKING
De school werkt met een groot aantal ketenpartners samen als het gaat om de begeleiding en ondersteuning
van leerlingen. De externe partners staan weergegeven in onderstaand overzicht.
Ketenpartners
Provinciaal

Regionaal

Gemeentelijk

Accare, GGZ
VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland)
Yorneo
GGD
Samenwerkingsverband VO
Visio (begeleiding slechtziende leerlingen)
Timpaan/OZL (begeleiding langdurig zieke leerlingen)
OPDC
Tussenvoorziening
Jeugdbescherming Noord
MBO (Drenthecollege, AOC Terra MBO)
Welzijnsgroep SEDNA (schoolmaatschappelijk werk)
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
RMC
VSV (Vroegtijdig School Verlaters)
Leerplicht
Politie
Bibliotheek
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8 EXPERTISE

8.1 Aanwezige expertise op de school
Er is deskundigheid in onze school op het gebied van basisondersteuning. Mentoren worden regelmatig
bijgeschoold, o.a. in gesprekstechnieken. Andere deskundigheid is aanwezig op de volgende terreinen:
 Sociale vaardigheidstrainingen volgens het programma Mag ik meedoen?
 Faalangstreductie
 Dyslexie
 Dyscalculie
 Motorische remedial teaching
 Peventief ambulante begeleiding
De docenten die bovenstaande begeleidingstaken uitvoeren, zijn daarvoor deels vrijgesteld. Voorts houden ze
hun deskundigheid in dezen op peil door regelmatig conferenties en trainingen te volgen.
We zijn hierin overigens niet onderscheidend ten opzichte van de andere scholen in het
samenwerkingsverband.

8.2 Expertiseontwikkeling en schoolontwikkeling
In de scholing die door school georganiseerd wordt staat het omgaan met verschillen centraal. We willen dat
dat in de didactiek en in de toetsing zichtbaar wordt. Er is een APS-traject met dat thema uitgevoerd: OBIT. We
zullen ons met name op dit didactisch onderdeel blijven versterken. We denken hiermee tot een beter
determinatietraject te komen. Ook geven we hiermee deels invulling aan passend onderwijs. Wat dit laatste
betreft zullen we in de toekomst ook specifiekere omgang met gedragsverschillen in ons pedagogischdidactisch repertoire een plaats moeten geven. Op dit ogenblik is de focus op omgang met verschillen via de
OBIT-methodiek onderscheidend ten op zichte van andere scholen in het samenwerkingsverband.
Een ander onderwerp is het beheersen van activerende didactiek. In het kader van opbrengstgericht werken
zoekt het team naar hoog renderende werkvormen, waarbij leerlingen leren door actief mee te doen. In het
schooljaar ’14-’15 zijn we, ondersteund door een extern deskundige, gestart met een traject gericht op het
geven van feedback in de les. Dit traject wordt voortgezet.
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9 GRENZEN EN AMBITIE

9.1 Ambitie intern
Het is onze ambitie om de leerling die toegelaten is tot deze school en die extra ondersteuning nodig heeft de
bij onze mogelijkheden passende ondersteuning te bieden zodat de leerling een bij zijn niveau passend diploma
kan behalen.

9.2 Ambitie extern
De school werkt, in relatie tot handelingsbekwaamheid van het personeel, aan vergroting van de
opvangcapaciteit voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hierbij is het onze opdracht een
balans te vinden tussen de ondersteunings- en begeleidingsbehoefte van deze leerlingen en van de reguliere
leerlingen. Hierover zullen we ook in voortdurend overleg moeten zijn met de partners van het
samenwerkingsverband.

9.3 Grenzen
Als school hebben wij de taak onze leerlingen bij hun niveau passend onderwijs te bieden in een goede en
sociale omgeving. Dat gebeurt op de manier zoals beschreven in de Esdalbrede en meer locatiespecifieke
plannen.
Voor de leerlingen die binnen dat systeem niet of niet goed functioneren, hebben we ons in dit
ondersteuningsplan beschreven vangnet. We zullen ons maximaal inzetten om onze leerlingen op deze wijze te
helpen. Voor leerlingen met fysieke beperkingen of leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die bij
aanmelding of gedurende hun schooltijd hier de grenzen van onze mogelijkheden bereiken, onderzoeken we
samen met ouders en andere betrokkenen (bijvoorbeeld ambulant begeleiders) of onze school de
mogelijkheden heeft om de leerling te bieden wat hij nodig heeft, of dat we een andere onderwijsplek moeten
vinden.
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BIJLAGE 1:

Klas:
1

Mentor:

Naam leerling:

S1

Cito 2
Taal,
rekenen of
lezen <1F?

Analyse leerprobleem3
Opvallende ontwikkeling. Nadere uitleg van
probleem. Waar heeft leerling moeite mee?
Oorzaak: Onvoldoende kennis, foute strategie?
Ingezette interventies succesvol?

Doel
Wat willen we deze periode met
deze leerling bereiken?

Ne

ak

mu

En
Fa
r&w

gs
tn
vz

te
s&b

Stimulerende en belemmerende factoren

Onderwijsbehoeften

Invloed factoren kind -leerkracht – schoolniveau.
Ingezette interventies (al of niet succesvol).

t.a.v. instructie en begeleiding (wat heeft
deze leerling nodig om doel te bereiken).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

Signaal: D= doublure, LGF =rugzak, G=gedrag (ADHD, PDDNOS, etc.), DL=dyslexieverklaring, DC=dyscalculieverklaring, NT2 = niet Nederlandstalig, Lwoo, S = signaal (zonder specifiek ‘label’).
Resultaat van de in het v.o. afgenomen Cito-toetsen: <1F.
3
Analyse, stimulerende / belemmerende factoren en onderwijsbehoeften: In principe invullen voor alle leerlingen, maar in ieder geval voor de LGF en G-leerlingen. Verwijs eventueel naar
individueel handelingsplan.
2

Locatie Boermarkeweg
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BIJLAGE 2:

Locatie Boermarkeweg
Postbus 2041, 7801 CA Emmen
Tel: 088-0009620

O n t w i k k e l i n g s p e r s p e c t i e f p l a n (OPP)
Opgesteld door: M. Knol
X

Individueel OPP

Naam:

Klas:
Mentor:

Citoscore:
Advies b.o.
Wens ouders
Schoolloopbaan:
Uitstroombestemming

RZB
Beschikkingnr.
b.o.:

LWOO

v.o.:

TL

Indicatienummer.
LGF

AB’er:
Indicatie geldig t/m:

BEGELEIDINGSPERIODE

BIJLAGEN


Begindatum: 1 september 2015
Tussenevaluatiedatum: januari/februari 2016
Einddatum: 31 juli 2016

Locatie Boermarkeweg
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VRAAGSTELLING.


GEBIED
Leren

BELEMMERENDE FACTOREN

BEVORDERENDE FACTOREN

Werkhouding
Sociaal Emotioneel
Thuis
Overig

DOELSTELLING.

Doel(en):

PLAN VAN AANPAK.
Welke acties onderneem je om
het doel te bereiken?
Monitoring door
zorgadviesteam.

Welke middelen gebruik je?
ZAT-overleg.



Wie voert het uit, waar en
wanneer?
Wie?
ZAT-team
Waar?
school
Wanneer?
Volgens planning zat.
Wie?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Waar?
Wanneer?

BIJZONDERHEDEN.

EVALUATIE.
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VERVOLGAFSPRAKEN.

INZET EXTRA MIDDELEN


Personele kosten:
o Samenstellen handelingsplan
o Overleg met ambulant begeleider
o Extra inzet mentor (naar leerling, docententeam en ouders)

MONITORING, TERUGKOPPELING EN BIJSTELLING.


Naar aanleiding van leerling- of rapportbespreking, mentorgesprekken, oudercontacten en
contacten met ambulant begeleider. Allen spelen informatie en opmerkingen door naar Marlous
Knol-Schulte.

Emmen, 1 september 2015

Namens de school:

Namens de ouders:
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BIJLAGE 3:

Locatie Boermarkeweg

Ondersteuning in de school
LEERLINGGEGEVENS
Naam
Geboortedatum
Sekse
Straat + huisnummer.
Postcode + woonplaats
Telefoon
Klas

Jongen

Meisje

Schoolloopbaan
Hoe is de schoolloopbaan van de leerling te omschrijven ?
Geen afwijkende schoolloopbaan
Een afwijkende BO schoolloopbaan:
Een afwijkende VO schoolloopbaan:
1 keer gedoubleerd
1 keer gedoubleerd
meerdere keren gedoubleerd
meerdere keren gedoubleerd
afgestroomd van hoger opleidingsniveau
afgestroomd van hoger opleidingsniveau
zij-instromer (bijv. asielzoeker)
zij-instromer (bijv. asielzoeker)
van school gewisseld vanwege natuurlijke
van school gewisseld vanwege natuurlijke
oorzaken, als verhuizing
oorzaken, als verhuizing
van school gewisseld vanwege problemen
van school gewisseld vanwege problemen
op vorige school, te weten:
op vorige school te weten:
Is er in de afgelopen 3 maanden sprake geweest van :
Zorgwekkende schoolprestatie
Ongeoorloofd schoolverzuim
Zorgwekkend schoolverzuim

nee
nee
nee

ja,
ja,
ja,

AANMELDING
Aanmelding vindt plaats:

anoniem
op naam met toestemming leerling
op naam met toestemming ouders
Reden van aanmelding
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Wie nam het initiatief om onderstaande problemen (c.q. probleem) bespreekbaar te maken ?
De mentor
Ouders/verzorgers
De leerling zelf
Anders, namelijk:
medeleerling (-en)
Korte omschrijving van de probleemsituatie

Sinds wanneer worden de aangegeven problemen gesignaleerd ?
sinds een paar dagen
sinds een paar weken
sinds een paar maanden
sinds een half jaar tot een jaar
langer dan een jaar
Ondernomen acties door school
Overleg gevoerd door
Naam:
Functie:
met:
De jongere
De ouders / verzorgers
De mentor/counselor/zorgcoördinator
Anders, namelijk:
Wat hebben docent(en), mentor(en) of anderen er concreet aan gedaan binnen de school ?
Bespreking in leerling-/mentoroverleg
d.d.
Onderzoek door Jeugd-/Schoolarts
d.d.
Contact met leerplichtambtenaar
d.d.
Andere acties, namelijk:
Is er al sprake van zorg-/hulpverlening aan deze leerling door een externe instelling ?
Dit is niet bekend
Nee
Ja, nl. (naam organisatie/discipline):
Hulpvraag
Door wie dient er volgens jou zorg verleend of actie ondernomen worden ?
ZAT (zorg- & adviesteam)
Faalangsttraining
School Maatschappelijkwerk
Sociale vaardigheidstraining
Jeugd-/schoolarts(assistente)
Begeleiding zieke leerlingen
Leerplichtambtenaar
Anders, nl:
Hoe moet die zorg-/hulpverlening en/of actie er volgens jou uit gaan zien ?

Is er nog belangrijke informatie aan dit formulier toegevoegd ?
nee
Ja, namelijk
Dit formulier is ingevuld door:
Naam:
Functie:
Datum:
Inleveren bij de zorgcoördinator.
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BIJLAGE 4:

Mentor

ZAT (zorg- & adviesteam)

Mentor:

De hieronder vermelde leerling uit jouw mentorklas staat op de bespreeklijst van het ZAT en
ontvangt mogelijk gedurende (een deel van) dit schooljaar extra zorg in de school.
Niet alle leerlingen worden elke keer besproken. Geef in de laatste kolom met een X aan of je
vindt dat deze leerling op deze datum besproken moet worden.
Rob Kraakman
Leerling:

Datum
ZAT (zorg- &
adviesteam)overleg

Welke vraag wil de mentor
door het ZAT beantwoord
zien?

Deze leerling moet
besproken worden.

Terugkoppeling
naar mentor

14
september
12
oktober
Enz.
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BIJLAGE 5: TAAKINVENTARISATIE ZORGCOÖRDINATOR/ assistent-zorgcoördinator.
Augustus

September










Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart







April
Mei




Juni
Juli




Algemeen:




















Inventariseren leerlingen die met advies a.s. toch zijn gebleven. Monitoren. Actie?
Informeren betrokken docenten over de te bieden begeleiding
Handelingsplannen klas 4 aan lvs toevoegen.
Screenen instroom klas 2, 3, 4, van andere scholen/ locaties.
Informeren docenten over nieuwe instroom in klas 2, 3 en 4.
Actualiseren/ aanpassen Draaiboek sterfgevallen / calamiteiten en door locatieleiding
laten bespreken/vaststellen.
Nieuwe mentoren vermelden in leerling-dossier. (administratie)
Opstellen ontwikkelingsperspectieven (in ieder geval voor leerlingen met een
arrangement)
Informeren/startgesprek ken ouders over ontwikkelingsperspectieven.
Tweejaarlijks het (aangepaste) Schoolondersteuningsprofiel aan de DMR aanbieden.

Tussenevaluatie OPP’s
Leerlingen met ondersteuningsbehoefte die eindexamen doen melden bij
vervolgopleidingen (samen met decaan).
Overdracht zorgleerlingen naar ROC’s via Intergrip
Screenen aanmeldingsformulieren/ onderwijskundig rapporten nieuw aangemelde
leerlingen op zorgaspecten. Informatie naar nieuwe mentoren.
Ontwikkelingsperspectieven klas 1, 2 en 3 aan lvs toevoegen.
Informatieoverdracht naar nieuwe mentor, eventueel nieuwe locatie of school. (Zie
bijlage 6).
Actualiseren/ aanpassen zorgplan.
Evaluatie ZAT (zorg- & adviesteam).
In beeld houden/ volgen zorgleerlingen;
Verspreiden relevante leerling-gegevens onder mentoren en docenten;
Ondersteunen mentoren en docenten wat de zorg betreft.
Uitvoering ontwikkelingsperspectieven met mentoren bespreken;
ZAT-overleg
 Planning
 uitnodigingen
 informatie van mentoren
 Signaleren van structurele problemen in uitvoering zorg en het doen van
voorstellen om deze problemen op te lossen.
 Evaluatie ZAT.
Verzuimprotocol;
Onderhouden van contacten met ouders/verzorgers zorgleerlingen;
Onderhouden van contacten met externe instellingen;
Ondersteuning interne specialisten
Doorverwijzing naar interne en externe hulpverleners partners en de contacten met
deze hulpverleners;
Aanleveren kwantitatieve gegevens betreffende de zorginspanningen t.b.v. de schoolen locatieleiding;
Deelnemen aan diverse uit de taak voortvloeiende reguliere en incidentele overleggen:
o.a. Intern begeleiders Esdal College;
Bewaken van de voortgang van het zorgtraject;
Verantwoordelijk voor de communicatie van alle bij de zorg betrokken partijen.
Herindicering LGF-leerlingen namens school verzorgen (overleg AB’er)
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BIJLAGE 6:

FORMULIER “UIT DE KLAS GESTUURD”
Naam leerling:

Klas:

.......................................................
Docent

...................

: ......................................................
Datum

Vak: . . . . . . . . . . . . . . .

:........................................

Tijd: . . . . . . . . . . . . . .

Melden bij de administratie!

Paraaf:

Opmerkingen docent:
........................................................................... ..
.............................................................. ...............
De leerling schrijft hier het antwoord op de vraag:
“Waarom ben je uit de les gestuurd?”
............................................................... ..............
............................................................... ..............
.............................................................................
De leerling geeft antwoord op de vraag:
“Wat moet je in je gedrag of houding veranderen, zodat het niet weer gebeurt?”
.............................................................................
............................................................... ..............
................................................................... ..........
Na afloop van de les ga je naar de docent, die je eruit heeft gestuurd!
De docent bepaalt wat er verder gebeuren gaat en schrijft hier de gemaakte afspraak op!
............................................................... ..............
.............................................................................

De docent zorgt ervoor dat dit formulier in het postvakje “verwijderformulieren” komt.
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Gebruiksaanwijzing formulier “UIT DE KLAS GESTUURD”.
Algemeen
Het formulier geeft aan wat de leerling en de docent gaan doen als de leerling verwijderd wordt. Het
formulier is de procedure en die is dus voor alle leerlingen en docenten gelijk. Er ontstaat een
zichtbaar stuk eenheid van beleid. De leerkracht geeft aan wat de reden tot verwijdering was en de
leerling wordt aangesproken op zijn/haar gedrag.
Het verwijderformulier wordt opgenomen in het dossier van de leerling. Bij frequente verwijdering
groeit het dossier snel en kan de afdelingsleider adequaat overgaan tot het nemen van disciplinaire
maatregelen en het voeren van een gesprek met de ouders.
Het formulier is geen garantie voor het verdwijnen van gedragsproblemen. Het is een instrument
voor de begeleiding van leerlingen.
De stappen:
1. De docent vult de kolom “Opmerkingen docent” in als hij/zij een leerling wil verwijderen. De
bedoeling is dat het gedrag van de leerling kort beschreven wordt.
2. De docent geeft aan de leerling het formulier mee.
3. De leerling gaat met het formulier naar de administratie, nadat de gegevens die in de eerste zes
vakjes gevraagd worden, ingevuld zijn.
4. De administratie zet een paraaf, noteert de verwijdering in het leerlingvolgsysteem en geeft de
leerling opdracht om de beide vragen op het formulier te beantwoorden en het formulier na
afloop van de les bij de docent terug te brengen.
5. De docent beoordeelt de juistheid van de antwoorden en vult in wat hij/zij afspreekt met de
leerling.
6. De docent legt het in het postvakje “verwijderformulieren”. Zo nodig kan er een mondelinge
toelichting worden gegeven.
7. De afdelingsleider bepaalt of er verdere actie ondernomen moet worden en zorgt ervoor dat het
formulier in het dossier van de leerling komt.
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\BIJLAGE 7:

Emmen, 22 november 2015

De toelatingscommissie van het Esdal College, locatie Boermarkeweg, bestaande uit:
 Mw. I. Tien, schooldecaan
 Dhr. B. Kroesen, locatiedirecteur
 Dhr. R. Kraakman, teamleider
heeft de aanmelding van XXXXX behandeld.

De commissie heeft, rekeninghoudend met het gegeven dat




XXXX momenteel een leerling van het XXXXX College is, en daar nu in klas 2 GTL
onderwijs volgt
Er voor XXXX een lwoo-beschikking is afgegeven
Er contact is geweest met mevrouw dhr. XXXX de teamleider van XXX, en mw. XXXX
en zij verklaren dat klas 2 m/h aansluit bij het uitstroomperspectief van XXXX en er
geen sprake is van gedrags- of leerproblematiek

besloten dat XXXXX toelaatbaar is tot klas 2 m/h van het Esdal College.

I. Tien

B. Kroesen

R. Kraakman
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BIJLAGE 8:

Gebruiksaanwijzing signaleringslijst (onderbouw):
1.

2.

Vermeld in steekwoorden alleen de opvallende zaken. Dat hoeft zeker niet altijd te gaan om
leerlingen die problemen geven. Er zijn ook veel leerlingen die zich in positieve zin
onderscheiden.
De lijst is vertrouwelijk en niet bedoeld voor de ogen van leerlingen.

3.

De vakleerkrachten leveren ten minste één week voor de rapportbespreking de lijst van hun
klas in bij de mentor. Het is heel goed mogelijk dat er slechts enkele leerlingen een opmerking
krijgen in één of meerdere kolommen. De mentor levert de verzamelde lijsten in op de
administratie. Daar maakt men per klas één verzamelstaat, die weer teruggaat naar de mentor
en bij de stukken voor de rapportvergadering gevoegd wordt.

4.

De mentor gebruikt de lijst als extra hulpmiddel bij de voorbereiding van de bespreking.
Tevens wordt er bij een grote hoeveelheid opmerkingen in één kolom al een richting aangegeven
van eventuele actie.
(Een leerling die in de kolom onzekerheid bij veel collega’s opmerkingen scoort zou misschien in
aanmerking kunnen komen voor een faalangsttraining. Een leerling die bij de kolom gedrag
tegenover leerlingen veel problemen geeft, zou een ‘klant’ kunnen zijn voor een training sociale
vaardigheden).

5.

De betekenis van de termen boven de kolommen spreekt voor zich. Een enkele toelichting:

Gedrag leerkracht: hoe is het gedrag van de leerling t.o.v. de leerkracht
Gedrag leerlingen: hoe gedraagt de leerling zich t.o.v. zijn klasgenoten/andere leerlingen
Onzekerheid: heeft de leerling weinig zelfvertrouwen, last van black-outs? Vraagt de leerling naar
reeds uitgelegde dingen? Nerveuze indruk etc.
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Signaleringslijst van klas:
Concentratie
Inzet/motivatie

Mentor:
Gedrag naar leerlingen

Werkaanpak

NAAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Locatie Boermarkeweg
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Gedrag naar
leerkracht

Onzekerheid

BIJLAGE 9:

Locatie Boermarkeweg
Postbus 2041, 7801 CA Emmen
Tel: 088-0009620

Faalangst onder controle (FOC)
Beschrijving van de training









Duur van de training



Leren zelfbeeld bijstellen
Leren
Leren
Leren ontspannen
Structuur aangeven / studietips
Denkpatronen doorbreken
(positief) gevoel oproepen en
verankeren.
1 uur gedurende 10 à 12 weken

Maximale groepsgrootte




10 personen
soms individueel

Ruimte



klaslokaal

Selectie





Onderwijskundig rapport
SVL
Observaties mentor/docenten

Hulpmiddelen

aard
 boeken
 eigen
documentatie
 audiovisueel
materiaal

Voorbereiding











Nazorg

Locatie Boermarkeweg

kosten

vakliteratuur
internet
contacten met ouders
contacten met collega’s
overleg met trainers van andere scholen
aanleggen eigen reader
oefeningen bedenken
evt. contact met ECNO-specialist
door mentor
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Bijlage 10 (Arrangementen worden binnenkort herzien)

□

1

LWOO

L1

Toelichting
Lwoo eigen school

□

2

LWOO

L2

Lwoo buiten school, bijv. andere school

□

3

PRO

P

Pro beschikking naar praktijkschool

□

4

VSO

C3.1

□

5

VSO

C3.2

□

6

VSO

C3.3

□

7

VSO

C3.4

□

8

LGF

C3.5

□

9

VSO

C4.1

Cluster 3 op reguliere school
Gedragsproblemen en/of psychiatrische
problematiek

□

10

LGF

C4.2

Cluster 4 op reguliere school

□

11

RZB

Rz

Eigenlijk Lwoo maar IQ>90

□

12

Rebound+

Re

Veiligheid, gedrag en observatie

□

13

Op de rails

Ra

Buitensporig gedrag

□

14

Herstart

H

Thuiszitters

Advies PCL+

Type

Code

Cluster 3 Lichamelijk gehandicapt
Cluster 3 langdurig ziek met lichamelijke
handicap
Cluster 3 zeer moeilijk lerend
Cluster 3 lichamelijk gehandicapt en
zeer moeilijk lerend

Motivatie
& Periode:

Getekend voor akkoord
advies PCL+ d.d.
Dhr. E. Van de Waeter,
Directeur SWV Zuidoost Drenthe VO 22.02

KPC
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BIJLAGE 11
Taakomschrijving mentoraat
De mentor vervult een centrale rol in de basisondersteuning. De mentor richt de aandacht op
twee begeleidingsterreinen:
1. Het sociaal-emotioneel welbevinden
2. De schoolprestaties
De mentor heeft op deze terreinen een duidelijk beeld van zijn leerlingen en is hierover het
aanspreekpunt voor leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de school. De mentorbegeleiding is
opbrengstgericht: de mentor begeleidt de leerling om de schoolprestaties op een zo hoog
mogelijk niveau en passend bij de leerling te krijgen. Het doel van de mentorbegeleiding is de
leerling zicht op zichzelf te laten krijgen en het beste uit zichzelf te halen. Voor de
taakomschrijving van de mentor : zie bijlage 12.

Algemeen

De mentor
 werkt aan een goed klassenklimaat met een veilige en pestvrije
leeromgeving zodat er een productief leerklimaat ontstaat;
 voorziet het leerlingvolgsysteem (Magister) van relevante
informatie. Dit gedurende het schooljaar én aan het einde van
de mentoraatsperiode (overdracht naar andere mentor);
 is actief in het onderhouden van contact met leerling en ouders
bijv. bij ziekte (zowel kortstondig als langdurig) van de leerling;
 neemt een deel van de locatiebrede mentorentaken
(klassenavonden, Sinterklaas enz.) op zich;
 werkt aan professionalisering van de mentortaak;
 verzorgt de lessen msl: inhoud en tijdpad zoals afgesproken in
mentorenoverleg. LOB maakt een integraal onderdeel uit van
deze lessen.

Sociaalemotioneel
welbevinden

De mentor
 heeft of krijgt zicht op het sociaal-emotioneel welbevinden van
zowel de individuele leerlingen als van de groep;
 communiceert effectief over het sociaal-emotioneel
welbevinden van de individuen en de groep met leerling,
ouder(s)/verzorgers(s) , teamleider, vakdocenten,
zorgcoördinator en externe partijen;
 heeft zicht op de interne zorgstructuur en verwijst indien nodig
door;
 bereidt de leerlingbespreking (indien nodig) voor met
teamleider en/of zorgcoördinator;
 leidt de leerlingbespreking.

Schoolprestaties

De mentor
 heeft of krijgt zicht op de resultaten van de leerlingen;
 communiceert over de schoolprestaties met leerling,
ouder(s)/verzorgers(s), teamleider, vakdocenten,
zorgcoördinator en externe partijen;
 bereidt de resultaatbesprekingen voor met teamleider;
 leidt de bespreking van de resultaten;
 stimuleert leerlingen tot betere prestaties.

KPC
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Kennis

De mentor
 heeft kennis van de schoolorganisatie;
 heeft (globale) kennis van de organisatie van toeleverend
onderwijs en vervolgonderwijs.

Vaardigheden

De mentor
 zet verschillende gespreksvormen (voortgangs-, studie- en
hulpgesprek) in de relatie met leerlingen op de juiste
momenten in;
 communiceert goed met ouders;
 communiceert goed met collega’s;
 bewaakt de grenzen van zijn werkterrein/ mogelijkheden;
 stelt zichzelf toegankelijk op voor leerling, ouders en collega’s;
 bewaakt de met school gemaakte afspraken;
 brengt de situatie van een leerling in kaart door het verzamelen
van relevante informatie.

KPC
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