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Inleiding
Om de missie en visie uit het schoolplan 2016-2018 te verwezenlijken is het van belang om naast onderwijs op
maat, een goede zorgstructuur binnen de school te hebben.
De doelgroep op College St. Paul is de afgelopen jaren aan het veranderen, o.a. door de komst van passend
onderwijs, dit vraagt aanpassingen in het onderwijs- en zorgaanbod. Er is vraag naar een duidelijk kader, waarbij
we tijdig stappen ondernemen en heldere afspraken hebben met elkaar. Binnen de kaders is het nodig dat er
ruimte is om in te spelen op individuele behoeftes.
Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) is leidend op het gebied van onderwijs en zorg op maat voor de leerling
en de wisselwerking tussen beide. Het OPP is het document van de leerling, de leerling en zijn ouders/verzorgers
weten wat er in staat.
Een ander kenmerk van de zorgstructuur is de grote rol van de mentor op het gebied van onderwijs en zorg.
Daarnaast zijn heldere processen en duidelijke functieomschrijvingen van belang, zodat iedereen weet wat zijn
verantwoordelijkheid is.

Missie en Visie Schoolplan 2016-2018
De basis voor de zorgstructuur ligt in de missie en visie van het schoolplan.
Missie:
College St. Paul begeleidt leerlingen, die behoefte hebben aan extra steun, zodat zij naast het halen van hun
vmbo-diploma ook de vaardigheden ontwikkelen om zich op het mbo en in de maatschappij te redden.
Visie:
Wij vinden dat aan een leerling die de intelligentie heeft om naar het mbo te gaan, deze mogelijkheid geboden
moet worden. Door extra begeleiding op maat te bieden en gebruik te maken van hun talenten, helpen we
leerlingen die meer moeite hebben met leren, de kennis en vaardigheden op te doen om een succesvolle start te
maken op het mbo.
Door ons in het kind te verdiepen, ontdekken we belemmeringen en talenten. De school heeft een breed aanbod
aan extra begeleiding op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied ter ondersteuning. De leerling voelt zich
bij ons veilig. Het team is toegerust om zijn taken te vervullen.

Functies Intern
Mentor
De mentor is verantwoordelijk voor de leerlingen in zijn klas. Deze verantwoordelijkheid valt onder te verdelen in
vier gebieden:
 groepsproces en pedagogisch leerklimaat
 schoolresultaten
 gedrag
 aanwezigheid
Het OPP is leidend op alle gebieden.
Wat houden deze vier gebieden in?
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Groepsproces en pedagogisch leerklimaat: de mentor draagt zorg voor een prettig leerklimaat in de klas,
zodat de leerlingen zich veilig voelen. Als leerlingen zich veilig voelen, kunnen zij tot leren komen.
Schoolresultaten: als mentor volg, begeleid en stuur je aan op; de studieresultaten, weektaken,
keuzeproces naar profiel en vervolgonderwijs.
Gedrag: de mentor kent en begrijpt het dossier van de leerling. En is op de hoogte van de thuissituatie,
hulpverlening, gedrag op school, sociale omgang, lichamelijke gezondheid, bijzondere gebeurtenissen van
de leerling.
Aanwezigheid: de mentor volgt de aanwezigheid van de leerling.

Hoe geeft de mentor vorm aan deze verantwoordelijkheid?
 De mentor signaleert en onderneemt actie als op een van deze vier gebieden de ontwikkeling van de
leerling niet goed verloopt.
 De mentor heeft minimaal vier mentorgesprekken per schooljaar (elke rapportperiode) en meer indien dit
nodig is.
 De mentor heeft op regelmatige basis contact met de ouders/verzorgers van de leerling. De mentoravond
is twee keer per jaar. Indien nodig worden de ouders uitgenodigd op school voor een gesprek en is er
tussendoor de mogelijkheid tot telefonisch/e-mail contact.
 Overleg met externe hulpverlening van leerling/gezin over handelingsadviezen voor in de klas, en om
observaties van school terugkoppelen. Hiervoor is toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Voor de
zomervakantie (brugklas) contact met externe hulpverlening leggen door mentor (kennismaken, vragen
om handelingsadviezen voor school, verwerken in OPP) of via de ouders de hulpverlening uitnodigen voor
het startgesprek.
 Overleg met collega’s: twee keer per jaar een leerlingbespreking (gedrag) en twee keer een
rapportbespreking (schoolresultaten).
 Overleg met leerlingbegeleider als de problematiek niet op te lossen is door bovengenoemde inzet. De
mentor kan, in overleg met de leerlingbegeleider, een leerling aanmelden voor het intern zorgoverleg
door het aanmeldformulier in de vullen (zie bijlage 2 en 3).
 Bij in- en uitstroom de betreffende formulieren invullen (in afstemming met de coördinator zij-instroom
of leerlingbegeleider die de daadwerkelijke aanmelding verzorgt) en zorg dragen voor een warme
overdracht.
 Tijdens de mentorles geeft de mentor vorm aan de begeleiding van de leerling, het groepsproces en het
pedagogisch leerklimaat. Er zijn vijf onderwerpen die in de mentorles in ieder geval aan de orde komen:
1
Studievaardigheden; aanleren van basisvaardigheden. Hoe om te gaan met: de weektaak,
huiswerk, PTA (klas 3 en 4), leren leren
2
Sociale vaardigheden; een pedagogisch leerklimaat vormgeven, waarin leerlingen zo goed
mogelijk kunnen functioneren. Bewaken van gedragsregels en normen van de school/ klas.
Conflictbemiddeling, (anti-)pesten en veiligheid. Houding in de klas/ groep/ school, social media
3
Loopbaan oriëntatie en –begeleiding
4
ICT; omgaan met social media, mediawijsheid, computervaardigheden zoals het maken van een
power point presentatie
5
Huishoudelijke onderwerpen; klaslokaal inrichten, geordend en gezellig houden. Schoolafspraken
(te laat komen, ziekte, straf), netheid in lokaal en school. Organiseren van zaken als kerstontbijt,
sinterklaas, klassendag, klassendienst, auladienst en buitenbeurten. Voorbereiden mentoravond,
stagegesprek etc. Informeren over komende evenementen en veranderingen (nieuw lesrooster,
kamp, schoolfeest, doemiddag etc.)
Docent
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De docent signaleert gedrag en geeft dit door aan de mentor. Dit gebeurt door middel van registratie
(feitelijkhenden) in Magister, voorbereiden van- en aanwezig zijn bij de leerling- en rapportbespreking. De docent
kent het OPP en geeft vorm aan de uitvoering. Hij levert maatwerk aan de leerlingen, de docent kan
gedifferentieerd lesgeven.
Leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor het in zicht houden van de zorgleerlingen en draagt zorg voor de
continuering van de zorg/passend onderwijs. Hij is coachend, adviserend en consulterend voor de mentor/docent
en zorgt dat de juiste hulp geboden wordt (IZO, JES, leerlingbespreking). Hierbij gaat de leerlingbegeleider op zoek
naar alternatieve oplossingen en maatwerk. De leerlingebegeleider is onderdeel van het zorgteam.
De leerlingbegeleider is eindverantwoordelijke voor het OPP na de intakeprocedure en is op de hoogte van de
inhoud. Hij verzorgt de terugkoppeling van zorgacties aan alle betrokken docenten. De leerlingbegeleider draagt
zorg voor het aanvragen van arrangementen en diepteondersteuning in Onderwijs Transparant.
De leerlingbegeleider bemant, zoveel als mogelijk, het kantoor op het leerplein en voert acties uit die hier bij
horen. Indien hij er niet kan zijn (gesprek met leerling/netwerk) zorgt hij indien mogelijk voor vervanging (stipuur,
collega of afdelingsleider bouw/zorg).
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
SMW is onderdeel van het zorgteam en verantwoordelijk voor individuele leerlingenzorg (voornamelijk als er
sprake is van systeemproblematiek), signalering, en handelingsadviezen voor in de klas. SMW heeft een
beoordelingsrol bij de intake en zij-instroom voor aanname op College St. Paul. SMW schrijft samen met de
schoolpsycholoog het OPP en draagt dit over aan de leerlingbegeleider.
SMW wordt geconsulteerd door de leerlingbegeleider, middels het Intern Zorg Overleg. De SMW heeft veelvuldig
contact met externe hulpverlening en ouders.
Schoolpsycholoog
De schoolpsycholoog is onderdeel van het zorgteam en is verantwoordelijk voor psychologisch advies en
handelingsadvies voor in de klas, signalering, ondersteuning van het team, diagnostiek, en kortdurende
behandelgesprekken voor de leerlingen op school. De schoolpsycholoog heeft een beoordelingsrol bij de intake
en zij-instroom voor aanname op College St. Paul. De schoolpsycholoog schrijft samen met SMW het OPP en
draagt dit over aan de leerlingbegeleider.
De schoolpsycholoog wordt geconsulteerd door de leerlingbegeleider, middels het Intern Zorg Overleg en is bij de
leerlingbespreking van de onderbouw aanwezig.
Ook geeft de schoolpsycholoog groepslessen in de onderbouw op sociaal-emotioneel gebied.
Afdelingsleider onderbouw/bovenbouw
De afdelingsleider onderbouw/bovenbouw is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bouw. Deze
verantwoordelijkheid valt onder te verdelen in: aansturen van docenten, beleidsontwikkeling en uitvoering,
dagelijkse aansturing van leerlingen, schoolresultaten van de leerlingen, externe contacten, conflictbemiddeling
met ouders.
De afdelingsleiders vormen samen met de directeur het managementteam van de school. Zij hebben daarnaast
een portefeuille met schoolbrede taken.

Afdelingsleider zorg
De afdelingsleider zorg is verantwoordelijk voor de zorgstructuur. Deze verantwoordelijkheid valt onder te
verdelen in: aansturen van zorg-personeel en onderwijsondersteunende personeel, beleidsontwikkeling en
uitvoering, bewaken en verbeteren van (zorg) processen, leerlingenzorg, externe (zorg) contacten.
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De afdelingsleiders vormen samen met de directeur het managementteam van de school.
Verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator heeft een coördinerende rol in het verzuim op school. Hij houdt het verzuim in de gaten,
signaleert trends op individueel- en schoolniveau, signaleert frequent (ziekte) verzuim, onderneemt acties hierop.
Dit kan zijn; contact met de mentor over het verzuim en de stappen die wel/niet zijn gezet, overleg met de
leerplichtambtenaren (zie bijlage 4 voor stappenplan schoolverzuim)
Vertrouwenspersoon
Op College St. Paul zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig. Zowel kinderen, ouders als personeel kunnen een
beroep doen op de vertrouwenspersonen. De hulpvraag is divers; men kan zich om allerlei redenen onheus
bejegend voelen, zich niet of onvoldoende gehoord voelen, ontevreden zijn over klachtafhandeling etc. De
vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke, adviserende rol en kan waar nodig ook een bemiddelende rol
spelen.
Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel (conciërge, instructeur, onderwijsassistent, administratief medewerker)
hebben door het contact met de leerlingen een signalerende taak. Zij registeren dit in Magister of bespreken hun
observatie/ervaring met de mentor of leerlingbegeleider.

Functies extern
Schoolmaatschappelijk werk(Plus) van Schoolformaat (SMW+)
SMW+ heeft twee hoofdtaken: kortdurende hulpverlening voor de leerling en/of ouders (maximaal vijf
gesprekken) en doorverwijzen naar intensievere zorg wanneer de problematiek meer dan vijf gesprekken vraagt.
Bij aanmelding van de intensievere zorg, 2de of 3de lijn, is er de mogelijkheid om contact te leggen met het (VO)
jeugdteam (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin) van de gemeente Den Haag.
De SMW+er neemt deel aan het JES-overleg.
Ambulant begeleider Cluster II (AB-er)
De ambulant begeleider begeleidt leerlingen met gehoor-, spraak- of taalstoornissen. Met als doel dat de leerling
binnen het regulier onderwijs zijn diploma behaalt. De AB-er begeleidt de leerlingen en de leerkrachten op
school.
Schoolondersteuner (SOT) van het schoolondersteuningsteam van SWVZHW (Samenwerkingsverband ZuidHolland West)
De schoolondersteuner geeft advies en ondersteuning aan de school met betrekking tot zaken die te maken
hebben met passend onderwijs. Hij neemt deel aan het JES-overleg.
Schoolverpleegkundige en schoolarts
De schoolverpleegkundige onderzoekt leerlingen in de brugklas en derde klassen. Hij koppelt signalen op
groepsniveau terug aan de schooldirectie. Hij neemt deel aan het JES-overleg als er leerlingen worden besproken
met (ziekte)verzuim.
Leerplichtambtenaar (LPA)
Op verzoek van de school wordt de leerplichtambtenaar betrokken bij leerlingen met problematisch verzuim.
Indien nodig worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een gesprek. Hij neemt deel aan het JES-overleg als er
leerlingen worden besproken met (ziekte)verzuim.
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Processen
Start leerling in de brugklas
Einde van het schooljaar
 Intake/aanmeldprocedure afronden en het schrijven van het OPP.
 Vanuit de intake is een lijst met zorgleerlingen en passend handelingsadvies opgesteld. Zorgleerlingen zijn
o leerlingen van het SO/SBO,
o met externe hulpverlening,
o twijfel n.a.v. het dossier bij aanmelding
o en/of met een complexe ondersteuningsbehoefte.
Voor deze leerlingen is het nodig dat bij de start van het schooljaar direct interventies worden ingezet
(intern of extern).
 Indeling van de klassen; hierbij wordt, naast niveaubepaling, rekening gehouden met de verspreiding van
zwaarte van ondersteuningsbehoefte over de brugklassen.
 In juni is de BoVo uitwisselingsmarkt, hier gaat een leerlingbegeleider naar toe. Deze draagt er zorg voor
dat de informatie bij het intaketeam terugkomt voor verwerking van de informatie in het OPP.
Start schooljaar
 De schoolpsycholoog en maatschappelijk werker dragen het OPP over aan desbetreffende
leerlingbegeleiders en bespreken de ondersteuningsbehoefte van de leerling in week 1.
 In week 1 het startgesprek met de mentor, leerling en ouders, externe hulpverlening indien hier sprake
van is (voor de vakantie inplannen). Het OPP wordt besproken en aangevuld door de mentor.
 In week 1 heeft de mentor contact met externe hulpverleners, indien zij niet bij het startgesprek
aanwezig zijn. De mentor belt alle leerkrachten/Ib-er van de SO/SBO basisscholen (die niet aanwezig
waren bij de uitwisselingsmarkt in juni) voor handelingsadviezen in de klas en de laatste ontwikkelingen
voor de zomervakantie, dit wordt verwerkt in het OPP door de mentor.
Voor alle leerlingen
 De leerlingbespreking (OPP) is in de eerste schoolweek, mentor presenteert eigen klas aan de andere
docenten.
 Het pestprotocol en anti-pestcontract tijdens de mentorles bespreken in de eerste/tweede schoolweek.
 SAQI (onderbouw) in oktober afnemen, voor de eerste mentoravond, uitkomst meenemen in de
presentatie.
 In het eerste schooljaar zijn er projecten, de lessen zijn zoveel als mogelijk bij de eigen mentor.
 Indien je als mentor een klassen-WhatsApp aanmaakt, dan bespreekt je ook WhatsHappy in de
mentorles.
Interne Zorg
Het gedrag van een leerling valt op in de klas of tijdens de pauze.
 Week 1: Mentor signaleert of krijgt signaal van een collega. Mentor bespreekt dit met de
leerlingbegeleider en neemt contact op met ouders en/of betrokken hulpverlening om signaal te
bespreken. Afspraken maken voor verbetering, deze afspraken worden in de klas uitgevoerd.
Handelingsafspraken worden door de mentor kort genoteerd in Magister en in het OPP.
 Week 3: evaluatiemoment mentor met leerlingbegeleider. De uitkomst kan zijn:
a) Er is verbetering; afspraken vasthouden, afbouwen of niet meer nodig.
b) Geobserveerde gedrag houdt aan; afspraken vasthouden, afspraken aanpassen, er is meer nodig dan de
basisondersteuning (verder naar stap d)
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c) Verslechtering van het geobserveerde gedrag; er is meer nodig dan de basisondersteuning (verder naar
stap d)
d) Mentor bespreekt dit met leerlingbegeleider, de mentor maakt een IZO melding en stuurt dit aan de
leerlingbegeleider. Mogelijke vragen voor het IZO; kan er extra ondersteuning ingezet worden buiten de
klas als; (handelingsgerichte) diagnostiek, gesprekken/observatie met SMW, of externe hulpverlening.
 Week 6-9: tussen evaluatie met mentor, leerlingbegeleider en psycholoog of schoolmaatschappelijk
werker, is het nodig om het plan bij te stellen? Stap d opnieuw inzetten.
 Week 9-12: evaluatie mentor, leerlingbegeleider en psycholoog of schoolmaatschappelijk werker. De
uitkomst kan zijn:
e) Stoppen met de interventie, het is effectief gebleken.
f) Doorzetten en afbouw afspreken, na vier weken evaluatie mentor en leerlingbegeleider.
g) Niet voldoende effect, een volgende stap is nodig.
leerlingbegeleider bespreekt leerling opnieuw in het IZO. Er kan worden doorverwezen naar externe hulp
via de huisarts. Of de leerling wordt besproken in het JES-overleg of direct met SOT en/of SMW+. Er moet
zorg van extern worden ingezet. De leerling komt niet tot leren of de klas komt niet tot leren.
Tijdens dit proces is de mentor verantwoordelijk voor het organiseren van de evaluatiemomenten.
Externe Zorg
 Week 10-13: Een leerling wordt door de leerlingbegeleider met toestemming van ouders/verzorgers in
het JES besproken, of direct met de SOT en/of SMW+. Inzet en tijdsafspraken bespreken (observatie van
SOT, gesprekken SMW+, doorverwijzing naar externe hulpverlening, aanvraag extra ondersteuning).
Leerlingbegeleider draagt zorg voor de continuïteit en tijdig evalueren (afhankelijk van welke inzet) van
het effect. Bespreekt dit met mentor, mentor bespreekt dit met de ouders. Afspraken en
handelingsadviezen worden door de mentor in het OPP gezet.
h) Indien effect uitblijft of het gedrag verslechterd, dan bespreekt de leerlingbegeleider dit met de
afdelingsleider zorg. In overleg, indien nodig met betrokken hulpverlening, met elkaar en de SOT wordt
een keus gemaakt voor de onderstaande opties.
Wanneer een rebound plaatsing? Bij handelingsverlegenheid van de school (ingezette zorg niet effectief). Het
vooruitzicht is dat de leerling weer terug komt naar College St. Paul.
De leerlingbegeleider zorgt, in overleg en samenwerking met de SOT, voor de aanmelding en plaatsing. De mentor
is verantwoordelijk voor het contact tijdens het rebound traject.
Wanneer een FlexCollege plaatsing? Bij handelingsverlegenheid van de school (interne en externe zorg niet
effectief), waar bij het niet waarschijnlijk is dat de leerling nog terug kan keren naar College St. Paul. Of bij een
heldere vraagstelling voor een diagnostische plaatsing, waarbij het wel mogelijk is dat de leerling terugkeert naar
College St. Paul. De leerlingbegeleider, in overleg en samenwerking met de SOT, zorgt voor de aanmelding en
plaatsing en is verantwoordelijk voor het contact tijdens de Flexplaatsing.
Wanneer speciaal onderwijs? Bij handelingsverlegenheid van de school (interne en externe zorg niet effectief)
waarbij duidelijk is geworden dat de leerling niet tot leren komt binnen regulier onderwijs. De leerlingbegeleider,
in overleg en samenwerking met de SOT, zorgt voor de aanmelding en plaatsing. De mentor draagt zorg voor een
goede overdracht naar de nieuwe school.
Wanneer uitplaatsen/ verwijderen? Na een ernstig incident (geweld, bedreiging, mishandeling, seksuele
intimidatie) of disfunctioneren waarbij de leerling een gevaar voor zichzelf of medeleerlingen en/of personeel is.
De directeur besluit na overleg met afdelingsleider onder- of bovenbouw en afdelingsleider zorg of een leerling
wordt verwijderd. De school heeft zorgplicht totdat de leerling op een andere school wordt ingeschreven, de
leerlingbegeleider geeft hier vorm aan samen met de SOT.
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Bij uitplaatsen/verwijderen is er een evaluatie met mentor, leerlingbegeleider, collega van de intakecommissie en
afdelingsleider zorg. Om aan de hand van het OPP te evalueren; hadden er andere keuzes gemaakt kunnen
worden; op welk moment; concreet advies/verbeterpunten voor de zorgstructuur (intakeprocedure,
aannamebeleid, interne/externe zorg).
Proces Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)
Na de intakeprocedure schrijft de schoolpsycholoog samen met de schoolmaatschappelijk werker het OPP. Het
OPP is gereed voor de start van de zomervakantie bij plaatsing in de brugklas. Bij zij-instroom leerlingen is dit een
week voordat de leerling op school start. De psycholoog of maatschappelijk werker draagt het OPP over aan de
betrokken leerlingbegeleider en mentor en bespreekt de ondersteuningsbehoefte van de nieuwe leerling. De
leerlingbegeleider is eindverantwoordelijke over de inhoud van het OPP.
Twee keer per jaar evalueert de leerlingbegeleider met de mentor het OPP (december en juni/juli). De mentor
past het OPP tussentijds aan als er doelen worden toegevoegd.
De mentor bespreekt het OPP tijdens de mentor gesprekken met de leerlingen en de gesprekken met ouders.
Proces overzicht leerlingpopulatie
 lijst wordt alleen door de Admi bijgehouden (nieuwe leerling direct erop plaatsen)
 aanvullen met schoolpsycholoog/smw
 aanvullen met RT leerlingen
 aanvullen met externe zorg
 de lijst is een middel om meer te gaan sturen op de zorg (wie doet wat waarom) + arrangementen

Overlegstructuur








Startgesprek
Brugklasleerling, ouders/verzorgers (en betrokken hulpverlening) (schoolweek 1).
Basis voor dit gesprek is het OPP (zie bijlage 5 voor startgesprek brugklas)
Doel: een goede start maken met de leerling door informatie te delen en een werkrelatie op te bouwen
met de ouders/verzorgers.
Registratie in Magister en nieuwe handelingsafspraken komen tevens in het OPP.
Mentorgesprek
Mentor en leerling (4x per jaar)
De vier gebieden en het OPP zijn onderwerp van gesprek.
Registratie in Magister en nieuwe handelingsafspraken komen tevens in het OPP.
Mentoravond
Mentor, leerling en ouders/verzorgers (2x per jaar)
De vier gebieden en het OPP zijn onderwerp van gesprek (onderbouw ook bespreken van de SAQI). De
leerling maakt zelf een PowerPoint en presenteert deze tijdens de mentoravond.
Registratie in Magister en nieuwe handelingsafspraken komen tevens in het OPP.
Leerlingbespreking
Mentor(voorzitter), docenten, leerlingbegeleider en (bij de onderbouw/in overleg bij de bovenbouw) de
schoolpsycholoog (3x per jaar)
De leerlingbegeleider zet het document ‘leerlingbespreking’ (zie bijlage 6) klaar en vraagt de lesgevende
docenten van de klas het formulier in te vullen. De mentor vult de namen van de leerlingen in.
Een week voor de bespreking hebben alle docenten hun observaties en resultaten ingevuld in het
document ‘leerlingbespreking’. Op basis hiervan bereidt de mentor samen met de leerlingbegeleider de
bespreking voor, dit doen zij in het OPP. Tijdens de bespreking worden de doelen+aanpak uit het OPP kort
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besproken (afsluiten en/of nieuw doel opstellen) en niet het formulier ‘leerlingbespreking’.
Handelingsafspraken worden genoteerd in Magister door de mentor.
De gemaakte afspraken bespreekt de mentor met de leerling en (telefonisch) de ouders.
Intern Overleg
Mentor en leerlingbegeleider (1x per twee weken, half uur)
Samen de zorgleerlingen in zicht krijgen/houden, de nodige basisondersteuning opstarten, mentor
ondersteunen, adviseren en coachen.
Rapportbespreking
Afdelingsleider boven/onderbouw (voorzitter) en docenten (2x per jaar)
Schoolresultaten bespreken en (pre) advies vaststellen.
Intern Zorg Overleg (IZO)
Leerlingbegeleiders, schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, afdelingsleider zorg (1x per week,
alleen indien nodig gaat het door, een half uur inplannen)
Doel: Passende zorg inzetten. Hoe: Nieuwe aanmeldingen bespreken + plan maken, na zes-negen weken
check (mentor) of plan aanpassen (opnieuw in het IZO). Alarmleerlingen bespreken als het traject niet
loopt (zie bijlage 2 werkwijze en bijlage 3)
Jeugdhulp en School Overleg (JES)
afdelingsleider zorg, leerlingbegeleiders, verzuimcoördinator, SMW+, SOT (schoolverpleegkundige en
leerplicht ambtenaar op afroep) (1 x in de zes weken).
Bespreken van leerlingen waarbij de school handelingsverlegen is (zie bijlage 7 JES-Overleg)
Kernteam vergadering zorg (KTVZ)
Leerlingbegeleiders, schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, afdelingsleider zorg (4x per jaar)
Inhoudelijke vraagstukken, kennis delen (n.a.v. studiedagen), mto onderwerpen, zorgonderdeel
bespreken/verbeterplan maken.
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Toolkit voor leerling en docenten
Wat zetten wij in voor alle leerlingen
 OPP
 Kleine klas (max. 17 leerlingen)
 Weektaken
 Eigen klaslokaal, docenten wisselen van
lokaal
 Gescheiden pauze onder- en bovenbouw
 Groepsplan
 Groepslessen/d-uur
 Breingeheim





















Wat kunnen wij inzetten indien nodig (intern)
Taalklas
Verlengde instructie
Emotiethermometer
Gedragskaart
Time-out kaart
Dyslexiekaart
Handelingswijzers
Remedial teaching
Werken met Kurzweil
Huiswerkklas
Begeleiding mentor
Begeleiding van de schoolmaatschappelijk werkster
Begeleiding van de schoolpsycholoog
Begeleiding leerlingbegeleider
Faalangst training
Examenvrees training
Tekenbegeleiding
KopSterk
Rots en water verdieping















Wat kunnen wij inzetten indien nodig (extern)
Ambulante begeleiding cluster II
Ambulante begeleiding cluster III
Begeleiding schoolmaatschappelijk werkster+
Onderwijs Jeugdzorg van Jeugdformaat
Gezinscoach CJG
Schoolarts
Leerplicht
Pluscoach
Mbo4you
Maatjes project
Arrangement op maat
Jongens/meisjes project (centrum 1622)
Meidenvenijn (centrum 1622)











Rots en water
Project over de liefde
Project gezonde school
Project social media
Leerling bemiddeling (mediation)
Traumasensitief onderwijs
School stewards
Verwerkingsuur (onderbouw)
2 mentorlessen per week
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Een leerling komt niet tot leren tijdens de les
- Maak contact met de leerling. Bespreek je observaties en zeg wat je van de leerling verwacht.
- Bespreek samen de emotiethermometer om te besluiten in welke stadium de leerling zit. Wat de leerling
nodig heeft staat beschreven. (tekenen, muziek luisteren, andere plek in de klas, time-out buiten de klas,
rondje om de school lopen, op het leerplein werken, in het kantoor op het leerplein werken, voor de
onderbouw is parkeren bij de mentor een mogelijkheid).
- Gele brief – De leerling vertoont storend gedrag, waardoor de andere leerlingen niet tot leren kunnen
komen. Het gebruik van de emotiethermometer werkt niet, of is niet meer toepasbaar. De leerling gaat
de klas uit en neemt zijn werk mee. De leerling meldt zich bij de leerlingbegeleider. Korte bespreking van
de situatie. Leerlingen gaat aan het werk bij de leerlingbegeleider. Einde van de les meldt de leerling zich
bij desbetreffende docent om een afspraak te maken voor het einde van de dag. Docent pakt het op met
de leerling en de ouders/verzorgers. De docent registreert de gele brief en de ondernomen acties in
Magister.
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Bijlage 1 – het ontwikkelingsperspectief plan

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Naam:
Reden
van
Geb.datum:
aanname:

B

LWOO-verklaring
Arrangement
Advies stamschool:

-

Leerweg
Leerweg
Leerweg
Leerweg
Leerweg

-

klas
klas
klas
klas
klas

-

Extra info:
Naam stamschool:
Soort stamschool: Schooljaar:
Schooljaar:
Schooljaar:
Schooljaar:
Schooljaar:

Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:
Mentor:

Algemene gegevens
Informatie vanuit het intakegesprek

Aandachtspunten

Gezins- en gezagssituatie
Biologische ouders: Gezag:Woonsituatie:
Extra informatie:
Overdracht stamschool

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Diagnose en beperkingen
Datum
vastgesteld

Vastgesteld door:

-

Verklaring
aanwezig
-

Aanvullende informatie
(medicatie):

Betrokken instanties
Instantie/
organisatie
-

Periode

Verslag
aanwezig

Extra info (bijv. contactpersoon en
telefoonnummer)

-

Pagina 12 van 30
Zorgstructuur College St. Paul
Versie 16 januari 2018
Procesverantwoordelijke: Afdelingsleider Zorg

-

-

Meetgegevens
Naam test

Totaal

Datum
afgenomen

IQ
-

Verbaal:
Performaal:
Symbolisch:
Redeneer vermogen:
Ruimtelijk inzicht:
Verbaal:
Performaal:
Symbolisch:
Redeneer vermogen:
Ruimtelijk inzicht:

IQ
-

Leerachterstanden
TL BL SP IR DTT
Nederlands
Engels
Wiskunde

Extra info

%
%
%
%
-

Theoretisch ontwikkelperpectief en verwachte uitstroom
(op basis van IQ en didactische gegevens)

Uitstroomniveau
-

Uitstroombestemming
-

Nederlands
Taalverzorging: 2F
Leesvaardigheid: 2F

Rekenen
2F

Stimulerende factoren
Categorie
Emoties en persoonskenmerken
Factoren in de thuissituatie
Lichamelijke ontwikkeling
Omgaan met anderen
Praktische redzaamheid
Taal en spraak
Voorwaarden om te kunnen leren

Belemmerende factoren
Categorie
Emoties en persoonskenmerken
Factoren in de thuissituatie
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Lichamelijke ontwikkeling
Omgaan met anderen
Praktische redzaamheid
Taal en spraak
Voorwaarden om te kunnen leren

Aangepast ontwikkelperpectief en verwachte uitstroom
(op basis van stimulerende en belemmerende factoren)

Uitstroomniveau
-

Uitstroombestemming
-

Nederlands
Taalverzorging: Leesvaardigheid: -

Rekenen
-

Verklaring bij afwijking van
theoretisch
ontwikkelperspectief

Ondersteuningsbehoeften
Een mentor die ......

-

Een docent die .......

-

Instructie die .........

-

Opdrachten of taken
die ........

-

Leer-/werkomgeving
die ........

-

Middelen

-

Specialistische
begeleiding op school,
namelijk……

-
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Anders, namelijk:
Handelingswijzer

-

Zienswijze ouders en leerling m.b.t. ondersteuningsbehoeften
Ouders
Leerling

Evaluaties ingezette ondersteuning
Leerjaar
-

Datum

-

Evaluatie
Tussentijds:
Eind:
Tussentijds:
Eind:
Tussentijds:
Eind:
Tussentijds:
Eind:
Tussentijds:
Eind:

Overzicht benodigde ondersteuning

Periode

Categorie

Handelingsplan

-

Beginsituatie:

Behaald
-

Doel:
Middelen/Activiteiten/Wie:

-

Beginsituatie:

-

Doel:
Middelen/Activiteiten/Wie:

-

Beginsituatie:

-

Doel:

Pagina 15 van 30
Zorgstructuur College St. Paul
Versie 16 januari 2018
Procesverantwoordelijke: Afdelingsleider Zorg

Middelen/Activiteiten/Wie:

-

Beginsituatie:

-

Doel:
Middelen/Activiteiten/Wie:

-

Beginsituatie:

-

Doel:
Middelen/Activiteiten/Wie:

-

Beginsituatie:

-

Doel:
Middelen/Activiteiten/Wie:

Groepstrainingen
Onderwerp
-

Door wie

Periode

Extra info

-

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van het OPP en de daarbij behorende
handelingswijzer(s) en bijlage(n)
Plaats:

Datum besproken met
ouder(s)/ verzorger(s):

Datum besproken met
leerling:

Handtekening mentor:
Handtekening
ouder(s)/ verzorger(s):
Handtekening leerling:
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Bijlage 2 - Intern Zorg Overleg (IZO)
Doel van het IZO
Het IZO is een overleg om een leerling te bespreken die vastloopt binnen het onderwijs en/of thuis, waarbij de
mentor en leerlingbegeleider graag advies willen aan de hand van de gestelde hulpvraag.
De hulpvraag wordt besproken door gebruik te maken van elkaars expertise in het IZO. Er worden concrete
afspraken gemaakt voor het vervolg.
Het IZO is dus een overleg voor het bespreken van de hulpvraag en geen overleg voor het volgen van de zorg.
Wie zitten er in het IZO?
Dit zijn de leerlingbegeleiders, de schoolpsycholoog, de schoolmaatschappelijk werker en de afdelingsleider zorg
(voorzitter).
Het IZO is een wekelijks terugkerend overleg van een half uur, indien er leerlingen op de agenda staan.
Wanneer meld je een leerlingen aan?
Mentor en docent hebben regelmatig overleg met elkaar over de leerlingen (Intern Overleg). Indien er meer nodig
is dan de basiszorg, dus interne of externe hulpverlening, wordt er een aanmelding bij het IZO gedaan. Indien de
mentor, leerlingbegeleider, leerling en ouders het met elkaar eens zijn dat een coach ingezet kan worden, dan
hoeft dit niet in het IZO te worden besproken. Dit met wel door de mentor in het OPP gezet worden.
Hoe meld je een leerling aan?
 De mentor vult, na overleg met de leerlingbegeleider, het aanmeldformulier van het IZO in en mailt dit
aan de leerlingbegeleider. Voor het invullen van het aanmeldformulier kan het OPP gebruikt worden en
mondelinge informatie van ouders en leerling.
 De leerlingbegeleider leest het aanmeldformulier en beoordeelt of de aanmelding compleet is.
 Niet Compleet: de leerlingbegeleider stuurt het formulier terug naar de mentor met concrete
vragen voor het compleet maken van de aanmelding. Of vult samen met de mentor de
ontbrekende gegevens in.
 Compleet: de leerlingbegeleider stuurt het aanmeldformulier aan de Afdelingsleider Zorg.De
Afdelingsleider zorg ontvangt het aanmeldformulier en maakt de planning.
Magister
 De aanmelding komt in Magister in SP IZO te staan. Vervolgens wordt een overleg genotuleerd in een SP
Notitie hangend aan SP IZO.
 De leerlingbegeleider notuleert (breng jij de leerling in, dan notuleer je niet), dit rouleert. Op deze manier
kan iedereen inhoudelijk, vanuit zijn eigen vakgebied, meepraten.
 Welke items komen er in magister over het IZO (notulen)
- Extra informatie
- Mogelijke opties als antwoord op de hulpvraag
- Afspraken
- Acties (wie, wanneer)
En dan?
De leerlingbegeleider houdt zicht op, en voert, de afgesproken afspraken en acties uit.
Indien de gemaakte afspraken en acties niet het gewenste resultaat opleveren, overlegt de leerlingbegeleider met
de afdelingsleider zorg of de leerling opnieuw op de agenda komt van het IZO.
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Bijlage 3 – Aanmeldformulier Intern Zorg Overleg (IZO)
Aanmeldformulier Intern Zorg Overleg (IZO)
Naam:
Klas:
Mentor:
Geboortedatum:
Ingevuld op (datum):
Toestemming van ouders/verzorgers voor het bespreken van de leerling in het IZO: ja/nee
Omschrijving van het gedrag (graag een kruisje voor de beschrijving + dikgedrukt maken)
Werkhouding
0 traag
0 zelfstandig
0 speels
0 hulpzoekend
0 werkt snel
0 veel aanmoediging nodig
0 eerzuchtig
0 zit vaak te dromen
0 heeft taakbesef
0 slordig
0 lui
0 geeft snel op
0 onrustig
0 ongeïnteresseerd
0 toont interesse
0 neemt instructie moeilijk op
0 behulpzaam
Overig:

Gedrag t.o.v. leerkracht
0 gehoorzaam
0 brutaal
0 onverschillig
0 afwerend
0 negatieve aandacht
0 lief
0 onderdanig
0 uit op complimentjes
0 bozig
0 zoekt contact
0 toegankelijk
0 irriterend
0 angstig
0 bescheiden
0 somber
0 gauw geïrriteerd
0 vrolijk
Overig:

Gedrag t.o.v. leerlingen
0 geïsoleerd
0 dominant
0 geestig
0 kan niet tegen verlies
0 stiekem
0 passief
0 nerveus
0 agressief
0 gezellig
0 blij
0 plaagt andere kinderen
0 sociaal
0 asociaal
0 sterk wisselend
0 normaal opgenomen
0 spontaan
0 behulpzaam
Overig:

Ervaren alle docenten deze problemen?
Ja / nee
Indien nee: bij welke vakken/situaties vindt het probleemgedrag plaats?

Waarom is dit gedrag een probleem?
Voor wie is het een probleem en wat zijn de gevolgen van het gedrag?

Waaraan schrijf je het probleemgedrag toe?
(docent, leerling, medeleerlingen, specifieke situatie, thuissituatie?)

Is bij jou bekend of er hulpverlening in het gezin aanwezig is /is geweest?
Ja/Nee
Zo ja, welke;

Wat is de hulpvraag van de leerling?

Wat is de hulpvraag van de ouders?
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Wat is de hulpvraag van de mentor & leerlingbegeleider?

Wat heb je zelf al gedaan met deze leerling en met welk resultaat?

Wat is volgens jou de begeleidingsbehoefte?
0 Schoolarts
0 Schoolpsycholoog
0 Schoolmaatschappelijk werker
0 Onderwijs Jeugdzorg (OJ)
0 Leerplicht
0 Coach
0 Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
0 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
0 extra ondersteuning
0 anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Is er nog iets anders dat van belang is, maar nog niet hierboven is beschreven?
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Bijlage 4 - Stappenplan schoolverzuim

Stappenplan schoolverzuim
Inleiding
Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten.
Hoewel verzuim meestal een symptoom is van achterliggende problemen, kan verzuim op termijn de oorzaak
worden van voortijdig schoolverlaten.
Bij veelvuldig verzuim is het dan ook van belang te onderzoeken wat de reden is van het verzuim. College St Paul
werkt op het gebied van verzuim nauw samen met de schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplicht,
schoolondersteuner van het SWVZHW, (school) maatschappelijk werk en schoolpsycholoog.
Om aanwezigheid van leerlingen te registeren wordt er gewerkt met Magister.
Zorgwekkend verzuim is onder te verdelen in drie categorieën;
 ziekteverzuim
 ongeoorloofd afwezig
 ongeoorloofd te laat komen
Onder ongeoorloofd schoolverzuim verstaan wij; de leerling is niet aanwezig op school zonder dat daar een
geldige reden voor is.
Ziekteverzuim - Afwezig met bericht
 De afwezigheid van de leerling wordt gemeld door de ouders/verzorgers bij de administratie of mentor
met vermelding van de redenen (mentor geeft dit door aan de administratie).
 Afspraken met specialist o.i.d. kunnen door ouders/verzorgers telefonisch doorgegeven worden.
 Leerlingen die afspraken melden aan de balie moeten een afsprakenkaart of brief van ouders/verzorgers
laten zien. De administratie noteert dit in de agenda en zorgt voor een juiste registratie in Magister.
Proces bij ziekteverzuim
 Administratie stuurt wekelijks de kruistabel naar de mentor. Mentor kan hier zorgwekkend verzuim uit af
lezen en onderneemt hier actie op.
 Als de leerling vier dagen aaneengesloten ziek is neemt de mentor contact op met de verzorgende om te
vragen hoe het gaat en wanneer er wordt verwacht dat de leerling weer op school komt. De mentor
maakt van dit gesprek een notitie in Magister.
 De mentor stuurt, als een leerling langer dan twee weken achter elkaar aangesloten ziek is en/of er een
ongewoon patroon in het verzuim op te merken is, de verzuimcoördinator een e-mail en in cc naar de
leerlingbegeleider. Mentor registreert de e-mail in Magister.
 De verzuimcoördinator signaleert als er veel of opmerkelijk ziekteverzuim is en bespreekt dit met de
mentor (welke acties zijn ondernomen, wat is de volgende stap).
 Bij veelvuldig ziekteverzuim (situatie afhankelijk) nodigt de mentor ouders/verzorgers uit voor een
gesprek op school, de leerling is hierbij aanwezig. Duidelijk moet dan worden wat de aard van de ziekte is
en of er een dokter is ingeschakeld. De mentor verzoekt de ouders toestemming voor het IZO. Mentor
maakt een notitie van dit gesprek in Magister. Mentor maakt een IZO aanmelding en stuurt deze aan de
leerlingbegeleider.
 Bij 50 uur verzuim spreekt de mentor af met ouders en leerlingen dat er een afspraak bij de schoolarts
volgt. De mentor vult de aanvraag voor het onderzoek van de schoolarts in en stuurt dit ter controle door
aan de verzuimcoördinator.
 De verzuimcoördinator stuurt de aanvraag door aan de JGZ en houdt zicht op de terugkoppeling en de
acties die er uit voort vloeien.
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Mentor onderhoudt gedurende het ziekteverzuim contact met ouders/verzorgers van de zieke leerling.
De verzuimcoördinator bespreekt de leerlingen (anoniem) in het Thema JES-overleg Verzuim of met het
JES-netwerk indien de afspraak bij de schoolarts niet het gewenste effect geeft.
Administratie registreert afwezig met bericht in magister met een code:
- Ziek gemeld – ZG
- Afspraak met arts – AS
- Afspraak met tandarts - AT

Ongeoorloofd afwezig - Afwezig zonder bericht
Proces bij ongeoorloofd afwezig
 Administratie stuurt wekelijks de kruistabel naar de mentor. Mentor kan hier zorgwekkend verzuim uit af
lezen en onderneemt hier actie op.
 De docent noteert, als de les is begonnen (af vlak na afsluiten van de les), de aan- en afwezigheid van de
leerlingen in Magister.
 Als een leerling het 1ste en het 2de uur op AA staat, belt de administratie naar huis. Als een leerling de hele
schooldag op AA staat, belt de administratie, na geen gehoor na de eerste keer bellen, nog een keer naar
huis. Dit wordt door de administratie vermeld in het logboek.
 De gemiste lesuren worden ingehaald. De mentor organiseert met de leerling een moment om de tijd in
te halen. De mentor informeert de administratie als dit is gebeurd en de leerling zal door de administratie
op Absent ingehaald worden gezet. Indien de leerling deze afspraken niet nakomt escaleert de mentor
dit naar de verzuimcoördinator. Die neemt de afhandeling verder op zich.
 Bij 16 uur verzuim in 4 weken wordt de leerling gemeld bij Leerplicht en DUO door de administratie.
 Deze melding wordt na iedere 16 uur herhaald.
 Na een eerste 16 uur melding zal de administratie de mentor, de leerlingbegeleider en de
verzuimcoördinator hiervan op de hoogte brengen. De mentor nodigt de leerling met zijn
ouders/verzorgers uit op school. Doel is het bespreken van het ongeoorloofde verzuim en de reden
hiervan. De mentor verzoekt de ouders toestemming voor het IZO. Mentor maakt een notitie van dit
gesprek in Magister. Mentor maakt een IZO aanmelding en stuurt deze aan de leerlingbegeleider.
 De verzuimcoördinator bespreekt de leerlingen (anoniem) in het Thema JES-overleg Verzuim of met het
JES-netwerk.
Administratie registreert afwezig in magister met een code:
- Afwezig zonder bericht – code AA
- Leerling heeft de gemiste uren ingehaald – code AI

Ongeoorloofd te laat komen
 Administratie stuurt wekelijks de kruistabel naar de mentor. Mentor kan hier zorgwekkend verzuim uit af
lezen en onderneemt hier actie op.
 Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de administratie. Elke leerling die te laat is krijgt een briefje.
Hierop staat of de leerling volgens de administratie wel of niet geoorloofd te laat is.
 Als een leerling voor de derde keer te laat is zonder reden, meldt hij zich de volgende ochtend om 08.00
uur bij de administratie (of 08.40 uur als hij het eerste uur vrij heeft).
Iedere keer dat de leerling te laat is meldt hij zich om 08.00 uur bij de administratie. De administratie
benoemt bij de leerling dat hij/zij zich de volgende ochtend moet melden.
 Indien een leerling zich de volgende ochtend niet om 08.00 uur meldt, krijgt hij een tweede kans. Indien
de leerling ook deze kans niet pakt, wordt de mentor hiervan op de hoogte gesteld door de
administratie.
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De mentor spreekt de leerling hierover aan en neemt vervolgens contact op met ouders en deelt hen
mee dat de leerling een uur na blijft. De mentor spreekt met de leerling af wanneer en hoe laat dit nablijf
uur zal plaatsvinden. De mentor maakt hier een notitie van in het logboek en geeft dit door aan de
administratie zodat de leerling van de meldlijst af kan.
 Bovenstaande procedure start opnieuw na weer te laat komen.
 Bij 9x te laat wordt de leerling gemeld bij Leerplicht en DUO door de administratie.
 Indien de leerling structureel te laat komt zal de mentor in overleg met de verzuimcoördinator eventueel
een melding doen bij leerplicht en zal de verzuimcoördinator de leerlingbegeleider hiervan berichten en
kan er voor gekozen worden de leerling in het IZO in te brengen.
Administratie registreert afwezig in magister met een code:
- Te laat – TL

Verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator heeft een coördineerden rol in het verzuim op school. Hij/zij houdt het verzuim in de
gaten, signaleert trends op individueel- en schoolniveau, signaleert frequent verzuim, onderneemt acties hierop.
Dit kan zijn; contact met de mentor over het verzuim en de stappen die wel/niet zijn gezet, jeugdarts inschakelen,
overleg met de leerplichtambtenaren.
Individuele leerling afspraken:
Het is mogelijk dat er voor individuele leerlingen een afwijkende afspraak is gemaakt met Leerplicht. Zorg er voor
dat van deze afspraak een schriftelijke bevestiging, door leerplicht, in Magister zit. Dit is noodzakelijk voor de
registratie en nodig voor de accountantscontrole.
Contacten met Leerplicht:
Om de samenwerking met leerplicht goed te laten verlopen is er één contactpersoon met leerplicht. Dit is de
verzuimcoördinator, hij/zij kan zaken doorzetten naar de verschillende leerlingbegeleiders.
We kunnen als school ook de preventieve leerplichtambtenaar inschakelen als eerste signaal, zij doet
huisbezoeken (via de verzuimcoördinator)
Samenwerking Leerplicht/leerlingzaken (LLZ) Den Haag en College St. Paul (info Gemeente Den Haag)
Begin van het schooljaar:
 de contactpersoon van LLZ en school nemen de tijd om elkaars werkveld te leren kennen
 zij maken met elkaar werkafspraken en leggen die vast in een afsprakenlijst
 zij spreken met elkaar af wat de procedure is als de samenwerking niet goed verloopt
Tijdens het schooljaar
 LLZ en school beantwoorden elkaars vragen binnen vijf werkdagen
 LLZ is deelnemer in het JES
 het uitgangspunt is dat LLZ minimaal zes keer per jaar aanwezig is op school
 LLZ en school leggen afspraken schriftelijk vast
 LLZ en school informeren elkaar over de eigen werkzaamheden en over actuele onderwerpen, zoals de
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
 LLZ en school gebruiken de ‘rode knop procedure’ als ze er bij spoedzaken niet samen uitkomen:
teamleider en directeur hebben dan direct contact met elkaar
Einde van het schooljaar
 LLZ en school evalueren jaarlijks met elkaar
 bij deze evaluatie kunnen ook de teamleider LLZ en de directeur aanwezig zijn
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Tot slot:
In de Leerplichtwet staat expliciet vermeld dat maatschappelijke zorg bij de uitvoering van de Leerplichtwet
centraal dient te staan. Daar waar zorg is vereist moet deze ook worden gegeven. Van belang is daarom dat er
goede afstemming is met de andere “spelers in het veld” zoals het CJG, de schoolarts en schoolmaatschappelijk
werk.
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Bijlage 5 – Startgesprek

Startgesprek brugklas schooljaar 2017-2018
Wie zijn er bij het gesprek aanwezig:
(namen + relatie tot de leerling)
Onderwerpen voor het gesprek
 Kort rol van mentor uitleggen
 Wat verwacht je als mentor van de leerling
 Wat verwacht je als mentor van de ouders
 Wat verwacht de leerling van zijn mentor
 Wat verwachten ouders/verzorgers van de mentor
 De ontwikkeling van de leerling thuis en op school
 De gebruiksaanwijzing van de leerling (wat helpt als je boos, verdrietig, blij bent)
 Samen spreek je af hoe dit schooljaar de communicatie verloopt. Wie (gezag), hoe en wanneer willen we
elkaar informeren?
 Check OPP, afspreken dat je het OPP aanvult met de informatie uit het gesprek. Op de ouderavond
ontvangen de ouders het OPP in tweevoud, 1 kunnen ze dan getekend mee geven aan hun kind naar
school/mentor
Aandachtspunten voor het startgesprek
 Doel van het gesprek uitleggen; dit gesprek is om kennis te maken met elkaar en het OPP te bespreken.
Alle praktische onderwerpen komen aan bod op de ouderavond.
 Je spreekt niet over, maar met de leerling.
 Het gesprek verloopt altijd in een positieve sfeer.
 Iedereen komt aan het woord.
 Het gesprek duurt maximaal 30 minuten.
 Je mag vragen parkeren (naar de eerste ouderavond bijvoorbeeld).
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Bijlage 6 – leerlingbespreking formulier
Invuldocument klassenbespreking

Klas

Mentor

Datum bespreking:

Deadline inleveren van dit formulier:

* Zet achter ieder item een kruis in de kolom die het beste bij de leerling past.
O = onvoldoende
V = voldoende
G = goed
Is de inzet of het gedrag onvoldoende (of zijn er volgens jou verbeteringen mogelijk)
dan aangeven bij het vak ‘
Bij het vak ‘

’ welk gedrag je ziet.

’ kan je vervolgens aangeven welke ondersteuning de leerling nodig heeft,

zowel cijfer- als gedragsmatig.

Doc Vak

Gem.
cijfer

Leerling:
Inzet*
Gedrag*
O V G O V G
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Bijlage 7 – JES-overleg
Jeugdhulp en School (JES-overleg)

Doel van het JES (vanuit het SWVZHW)
Het Jes is een platform waarin school (Zoco) Jeugdhulp (SMW+) en het SWVZHW (SOT) op frequente basis leerlingen
bespreken voor wie de basis ondersteuning ontoereikend is. Het doel is om de leerlingen op het juiste moment te bespreken
(niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat) en afspraken te maken wie wat doet en de leerlingen te volgen.
Leerlingen die besproken moeten worden zijn (vanuit het SWVZHW)
Leerling met een stagnerende (leer) ontwikkeling
Leerling met aanhoudende gedragsmoeilijkheden (schorsingen, incidenten)
Leerling voor wie extra ondersteuning moet worden aangevraagd
Leerling die naar Rebound moeten
Leerling die naar Flex College moeten
Leerling die naar VSO moeten
Leerling die in aanmerking komen voor een Pluscoach
(Dreigende) Thuiszitters
Frequent verzuimers (meer dan 10%) en leerlingen met zorgwekkend ziekte verzuim (Indicatie: elke 4de ziekmelding in 12
week of vanaf de 7de schooldag aaneengesloten)
·

Leerlingen uit de zogenaamde Z-klas
Afspraken voor schooljaar 2017-2018
-

frequentie, donderdagmiddag; tijd 11.15-12.15, 1 x per maand

-

manier van aanmelden/voorbereiden; formulier (zie bijlage)

-

manier van afspraken notuleren; op het aanmeldformulier (in een lokaal met digibord)

-

afspraak inplannen (langer JES), voor bespreken van Jaarverslag JES 2016-2017

-

er moet toestemming zijn van ouders/verzorgers voor het bespreken van een leerling in het JES.

-

naast het JES-overleg blijven we het JES-netwerk gebruiken als dit nodig is.

Data JES schooljaar 2017-2018 + thema
12 september – bespreken jaarverslag
12 oktober – brugklas & zij-instroom
16 november – frequent verzuimers en zorgwekkend ziekte verzuim
14 december - rapportbespreking
25 januari – gedragsmatig opvallende leerlingen
21 februari – frequent verzuimers en zorgwekkend ziekte verzuim
29 maart – gedragsmatig opvallende leerlingen
26 april – rapportbespreking (welke leerlingen halen mogelijk geen diploma)
7 juni – frequent verzuimers en zorgwekkend ziekte verzuim
28 juni – welke leerlingen moeten aan het begin van het nieuwe schooljaar direct worden opgepakt
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Aanmeldformulier + afspraken JES-overleg

Naam leerling

Naam

Klas:

Geboren:

Toestemming ouders: ja/nee
Korte omschrijving probleem:

Datum:

Bespreking:

Actiepunten:

Datum:

Bespreking:

Actiepunten:
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Bijlage 8 – Opbouw van het zorgaanbod / samenvatting SchoolOndersteuningsPlan
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Basis
12 standaarden
- Intake
- Ouders
- Protocollen
- Voorkomen VSV
- Mentor
- Leerlingvolgsysteem
- Veilig schoolklimaat
- Onderwijsondersteuning
- Studievaardigheden en gedrag
- Signaleren en licht curatief
- Samenwerken met ketenpartners
- Vaststellen van de effectiviteit van de
ondersteuning

Extra ondersteuning
-

LWOO
-

OPP
Kleine groepen
Extra mentoraat
# lessentabel
Orthopedagoog, psycholoog etc.
Groepshandelingsplan
Planmatig achterstanden
Sociale vaardigheden
Ouders
Mentoravonden
Structuur
Praktijkervaring
Uitgebreide intakeprocedure
RT
Startgesprek brugklas
Inzet extra toezicht pauze
Inzet onderwijsassistent tussenuren
Onderwijsassistent praktijkvakken

Taal
- ADHD
Taal-spraak
- Medicatie
Dyslexie
- Fysieke beperking
Dyscalculie
- Slechte
motoriek
Korte instructie
Hechtingsproblematiek
Leren leren
Zelfstandigheid
Afgeleid
Concentreren
Stil zitten
Aanpassen aan VO
Faalangst, examenvrees
Angst sociaal en PTSS
Pestverleden
Gebrek aan assertiviteit
Geen zelfvertrouwen
Autisme

Ambulante begeleiding
-

SMW
Psycholoog
ZoCo
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