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1. Algemene gegevens
Contactgegevens

Interne ondersteuners

Adres: Madesteinweg 25, Postcode: 2553 EC Den Haag
Telefoon: 070 440 06 25 - e-mail: madestein@wellant.nl
website: https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/madestein/

Functie

Naam

Mail

Regiodirecteur
Schoolleiders

Mw. Y. Ouwens
Dhr. P.J. van Gestel
Dhr. A. Freijer
Mw. D. de Groot

y.ouwens@wellant.nl
pjvan.gestel@wellant.nl
a.freijer@wellant.nl
dde.groot@wellant.nl

Decaan bovenbouw
Coördinator passend
onderwijs onderbouw

Mw. J.L.A. van Bourgonje
Mw. J.B. Stern

h.bourgonje@wellant.nl
jb.stern@wellant.nl

Coördinator passend
onderwijs bovenbouw
Aandacht functionaris
huiselijk geweld
Leerjaar coördinatoren

Mw. S. Offers

s.offers@wellant.nl

Coördinatoren passend
onderwijs
Mw. S.S. Hoeseinbakas
(leerjaar 1)

jb.stern@wellant.nl
s.offers@wellant.nl
s.hoeseinbakas@wellant.nl

Dhr. P.R. van Gastel
(leerjaar 2)

pvan.gastel@wellant.nl

Mw. L.M. Frances
(leerjaar 3)

l.frances@wellant.nl

c.lunshof@wellant.nl

Coördinator leerlingenraad

Mw. J.C. Lunshof
(leerjaar 4)
Mw. E. Hobo
Mw. E. v. d. Ende
Mw. E.C.T. van den Ende
Mw. D. de Groot
Zie www.wellant.nl
Mw. J.B. Stern
Dhr. P.J. van Gestel
Dhr. A. Freijer
Mw. L.V. Lozano

Trainer Rots & Water

Mw. S. Offers

s.offers@wellant.nl

Functie

Naam

Mail

Schoolmaatschappelijk werk

Mw. M. Braun

m.braun@jeugdformaat.nl

Contactpersoon SWVZHW

Mw. T. Wagner

t.wagner@swvzhw.nl

Schoolverpleegkundige

Mw. M. Lappöhn

mette.lappohn@denhaag.nl

Schoolarts

Mw. S. Gena

sarita.gena@denhaag.nl

Leerplichtambtenaar

Mw. P. van der Vliet

Pamela.vandervliet@denhaag.nl

CJG

Mw. I. Passchier

Iris.passchier@denhaag.nl

Decaan onderbouw

Anti-Pestcoördinator
Coördinatoren leerling
mediation
Vertrouwenspersonen
Dyslexiecoördinator
Coördinator schoolveiligheid

Contactgegevens
kernpartners

Ouderraad
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eh.hobo@wellant.nl
evanden.ende@wellant.nl
evanden.ende@wellant.nl
dde.groot@wellant.nl
Zie www.wellant.nl
jb.stern@wellant.nl
pjvan.gestel@wellant.nl
a.freijer@wellant.nl
v.lozano@wellant.nl

Ouderraad.madestein@wellant.nl

Onderwijsvisie/concept Visie


Uitdagend, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs met
focus op talentontwikkeling.

Missie
 De leerlingen worden door betrokken en actieve docenten
geënthousiasmeerd en begeleid om zich zo breed mogelijk,
cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen.
 De ouders worden betrokken bij de begeleiding en
ontwikkeling van hun kind in het kader van gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De mentor heeft hierin een cruciale
sleutelpositie.
 Alle aandacht voor de persoonlijke groei en talenten van
iedere leerling en student.
 Een kleinere school, waar iedereen elkaar kent en
bedrijfsleven, regio en ouders actief samenwerken.
 Een veelzijdige aanpak, waarin docenten, studenten en
leerlingen samen de nieuwe wereld van nu en morgen
verkennen en verbeteren.
Onderwijsaanbod

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg
en GL met en zonder leerwegondersteunend onderwijs
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21
(concept)

Leerlingaantal totaal
en per afdeling

305

295

308

304

304

Aantal lwoo leerlingen

145

158

176

146

151

Aantal leerlingen met
extra ondersteuning

9

17

27

24

Examenresultaat

BL 100 %
KL 75%

BL 100%
KL 93%

100%

100%

Onderwijsarrangement

-

-

4

5
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2. Ondersteuningsaanbod
De scholen binnen het SWV Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het
ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke
leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden.
Bij die ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, extra en
diepteondersteuning.
De basisondersteuning is op alle scholen voor voortgezet onderwijs gelijk, maar de vormgeving
ervan niet. Schoolbesturen hebben samen vastgesteld wát tot de basisondersteuning behoort,
maar elke school geeft dat vorm op de manier die aansluit bij de onderwijsvisie van de school
(hoe/uitwerking).
De extra ondersteuning kan per school verschillen. Het gaat dan om een aanbod voor een
specifieke leerling cq groep leerlingen die meer nodig heeft dan de basisondersteuning. De
scholen hebben onderling afspraken gemaakt t.a.v. de verdeling van die extra ondersteuning over
de scholen. De verdeling is tot stand gekomen op basis van expertise van een school, populatie
van een school, de wens om leerlingen met extra ondersteuning niet te concentreren op een
beperkt aantal scholen en ook op de mogelijkheden of beperkingen van een gebouw.
De diepteondersteuning is bijzonder intensieve ondersteuning, die zeer gespecialiseerde kennis
van de medewerkers vraagt en hoge eisen stelt aan een gebouw. Het is ondersteuning die onze
school niet kan bieden en die binnen ons Samenwerkingsverband geconcentreerd is in het
speciaal onderwijs (het VSO).

3. De basisondersteuning
Het bestuur van het Samenwerkingsverband Zuid Holland West heeft afgesproken dat de
basisondersteuning wordt omschreven in 12 standaarden, alle voorzien van een aantal
concretiseringen.
Net als alle scholen heeft onze school de ambitie om deze 12 standaarden en de concretiseringen
te realiseren. Wij doen dat op een wijze die past bij onze visie en de organisatie van de school. In
dit school ondersteuningsprofiel wordt dat onder “TOELICHTING” beschreven.
Voor alle scholen gelden
- de bekwaamheidseisen voor docenten, zoals geformuleerd in de wet BIO
- de toezichtkaders van de Onderwijsinspectie het fundament onder de
basisondersteuning.
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Standaard 1: De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt ze zorgvuldig over, zowel bij
onder- als bij zij-instroom
WAT
1. De school houdt zich aan de afspraken zoals
vastgelegd in de Bovo-procedure, voor
aanmelding bij het loket Instroom en de
procedure VOROC.
2. De school voert met iedere nieuwe leerling
(en ouders/ verzorgers) een
kennismakingsgesprek.
3. De school zorgt voor een “warme overdracht”
bij leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben.
4. De school zorgt voor een kennismakings/introductieprogramma voor nieuwe
leerlingen.
5. Om goede begeleiding te organiseren is de
school in staat om in beeld te brengen welke
begeleiding noodzakelijk is.*
6. Voor leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag voert de school op
overeenstemming gericht overleg met de
ouders ten behoeve van het opstellen van een
ontwikkelperspectief.
7. De school zorgt voor een goede aansluiting
tussen school en vervolgonderwijs of
arbeidsmarkt.
8. De school screent voor de start van het
schooljaar alle dossiers van nieuwe leerlingen
en brengt risicoleerlingen/leerlingen die
speciale aandacht nodig hebben in beeld.
9. In de school zijn afspraken gemaakt over de
informatie-uitwisseling van deze leerlingen.
10. Bij zij-uitstroom van een leerling is de
afleverende school verantwoordelijk voor een
complete (cijfers, gedrag, absentie, OKRbasisschool, Cito dossier, indicaties,
verklaringen, hulpverlening e.d.) en een
warme overdracht. Dit kan alleen als de
ouders hiervoor toestemming geven.
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TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. De school is aanwezig bij de BOVOuitwisselmarkt en onderhoudt contact
met basis- en mbo-scholen indien nodig.
2. Met iedere nieuwe leerling die vanuit de
basisschool instroomt, wordt een
kennismakingsgesprek gevoerd van 30
minuten. Daarbij zijn leerling, ouder(s)/
verzorgers en coördinatoren passend
onderwijs aanwezig.
3. Wij werken conform de wettelijke
richtlijnen met het
ontwikkelperspectief/groepsplan.
4. Het kennismakings/introductieprogramma vindt onder
leiding van mentor en
leerjaarcoördinator plaats.
5. Alle dossiers van de nieuwe leerlingen
worden geanalyseerd en samengevat.
Voortijdig wordt geobserveerd of
ondersteuningsbehoeften niet het
reguliere onderwijsaanbod
overschrijden.
6. Voorafgaand aan de start van een traject
voor extra ondersteuning vindt er
(telefonisch) contact met de ouder(s)/
verzorger(s) van de desbetreffende
leerling plaats. Daarna wordt, in
samenwerking met leerling, ouders,
school en de ondersteuner het OPP
opgesteld.
7. Verschillende programmaonderdelen
zoals ‘LOB’ zorgen voor een goede
aansluiting met het vervolgonderwijs.
8. Zie punt 5.
9. Effectieve leerling besprekingen vormen
de basis voor informatie-uitwisseling
binnen het schoolteam.
10. Benodigde gegevens worden door onze
school aangeleverd bij de aanvragende
school inclusief schriftelijke toestemming
van ouders

Standaard 2: De school betrekt ouders actief bij de ontwikkeling van de leerling en
bij de school
WAT
1. Er is structureel contact met ouders over de
leervorderingen van de leerling.
2. De school neemt altijd contact op met de
ouders in geval van verzuim.
3. Ouders krijgen inzicht in hoe de leerling zich
ontwikkelt. In geval er zich leer- of
gedragsproblemen voordoen, neemt de
school altijd contact op met de ouders.
4. De school betrekt ouders bij beslissingen over
de ondersteuning van een leerling en/of de
overdracht of doorverwijzing naar een andere
school of een bovenschoolse voorziening.
5. De school informeert ouders over relevante
ontwikkelingen binnen de school.
6. School betrekt ouders bij een besluit over afen opstroom en begeleidt de ouders bij de
keuze van een vervolgschool.

TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. Verschillende vaste contactmomenten.
De rapporten worden door leerling en
ouder(s)/verzorger(s) opgehaald en
besproken (m.u.v. de eindrapporten).
Daarnaast neemt mentor of docent
contact op indien dit tussendoor
wenselijk is.
2. Er wordt gewerkt met een
verzuimprotocol.
3. Wij werken met Magister. Ouders
hebben digitaal toegang tot dit systeem
waar onder andere absentie en
leervorderingen worden geregistreerd.
4. In een vroeg stadium worden ouders
betrokken bij de extra ondersteuning van
leerlingen.
5. Dit gebeurt door middel van
nieuwsbrieven, informatie op de website
en mededelingen via mails.
6. Bij dit traject spelen de coördinator
passend onderwijs en de schoolleider
een rol, waar mogelijk worden de
consulente van het
samenwerkingsverband en de
leerplichtambtenaar om ondersteuning
gevraagd.

Standaard 3: De school beschikt over de volgende protocollen en documenten en
handelt overeenkomstig
WAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Veiligheidsplan incl. Incidentenregistratie)
Klachtenprocedure
Plan fysieke toegankelijkheid
Protocol medisch handelen
Verzuimprotocol
Meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld
Privacy protocol
Pestprotocol
Dyslexieprotocol
Dyscalculieprotocol
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TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. www.wellant.nl

Standaard 4: De school zet zich in om thuiszitten en schooluitval te voorkomen en terug te
dringen
WAT
1. De school registreert verzuim en meldt
ongeoorloofd verzuim volgens het
verzuimprotocol van de gemeente waar de
leerling woonachtig is.
2. De school heeft een protocol en/of werkwijze
m.b.t. thuiszitters.
3. De school spant zich in om onderwijs te
blijven bieden als een leerling tijdelijk de
school niet kan bezoeken.
4. De taken en verantwoordelijkheden van de
school, Leerplicht en het SWV rond
thuiszitters zijn helder beschreven.
5. Leerlingen die niet in de school kunnen blijven
worden door de school naar een andere
reguliere school, het VSO of het OPDC van het
SWV begeleid.
6. De school meldt alle thuiszitters bij het SWV
en stelt een plan van aanpak op, zo nodig met
ketenpartners.

TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. Er wordt gewerkt met ‘DUO’ en
daaraan gekoppelde regelingen.
2. Er wordt met leerplicht en JGZ
samengewerkt volgens protocol
zorgwekkend (ziekte)verzuim.
3. Er wordt contact onderhouden tussen
mentor en leerling/ ouders wat
betreft het te maken schoolwerk.
4. Deze zijn aanwezig op school,
uitgeschreven in ‘Informatie voor
Haagse PO en VO scholen, versie 2207-2020’.
5. Hierbij wordt de school ondersteund
door het samenwerkingsverband, in
samenwerking met ouders.
6. De leerlingen die zorgwekkend
verzuim laten zien (o.a. thuiszitters)
worden in OnderwijsTransparant
gemeld, dit gebeurt twee maal per
jaar.

Standaard 5: De school voorziet in (mentor)begeleiding van leerlingen
WAT
1. Elke klas c.q. leerling kent een begeleidingsc.q. mentorvoorziening.
2. De taken en verantwoordelijkheden van een
mentor c.q. begeleider zijn vastgelegd en
bekend bij de ouders
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TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. De mentor is voor leerling en
ouders/verzorgers het eerste
aanspreekpunt.
2. A. Indien de mentor niet beschikbaar
is, heeft de school een route die de
leerling kan afgaan om toch de
begeleiding te krijgen.
B. Er wordt voor iedere klas een
mentorles ingeroosterd.
C. Zie voor aanvullingen onze
schoolgids.

Standaard 6: De school voorziet in een leerlingvolgsysteem waarin relevante gegevens van
leerlingen gedurende meerdere jaren zijn opgenomen
WAT
1. De school zorgt voor een digitaal
leerlingvolgsysteem.
2. De school houdt de ontwikkelingen en
vorderingen van elke leerling systematisch bij.
3. Er wordt voortgebouwd op het
leerlingvolgsysteem van de school van
herkomst.
4. De school maakt gebruik van beschikbare
digitale overdrachtssystemen.

TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. Het Wellant vmbo Madestein maakt
gebruik van het leerlingvolgsysteem
Magister.
2. Via Magister en het overleg passend
onderwijs (OPO).
3. Gegevens uit het leerlingvolgsysteem
van de school van herkomst worden
gebruikt als uitgangspunt voor de
begeleiding door deze op te nemen in
het ondersteuningsgedeelte van
Magister.
4. De school onderzoekt het gebruik van
OSO

Standaard 7: De school zorgt voor een veilig schoolklimaat
WAT
1. De school draagt het predicaat ‘veilige school’
afgegeven door de gemeente Den Haag.
2. De school ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen
en versterken van sociale vaardigheden.
3. De school biedt leerlingen die dat nodig hebben een
sociale vaardigheidstraining aan.
4. De school besteedt systematisch aandacht aan
discriminatie en pesten van leerlingen en
medewerkers.

TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. Iedere vijf jaar wordt door de
gemeente beoordeeld of de school dit
certificaat opnieuw verdient. Het
meest recente certificaat is afgegeven
in 2019.
2. Naast positieve groepsvorming wordt
er in de mentorlessen aandacht
besteed aan sociale vaardigheden. De
inzet van SafeSchool en social media
training dragen hier ook aan bij.
3. Indien nodig en op maat wordt deze
groep leerlingen bediend door SMW
(individueel) of wordt Rots&Water
aangeboden.
4. Er is een pestcoördinator die het antipestbeleid bewaakt en monitort
a.d.h.v. het pestprotocol. Er wordt
met daartoe opgeleide leerling
mediators gewerkt om conflicten
tussen leerlingen op te lossen. Dit
wordt begeleid door coördinatoren
vanuit school en een medewerker
vanuit WellesNietes.

Standaard 8: De schoolorganisatie is ingericht op een adequate onderwijsondersteuning
WAT
1. De school heeft een ondersteuningsstructuur
beschreven, waarvan in ieder geval een
coördinator Passend Onderwijs, de mentor,
een vertrouwenspersoon, een
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TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. Zie schoolgids.
2. Middels het kleine JES
3. Zes keer per jaar vindt er een
opbrengstgerichte leerlingbespreking

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

schoolmaatschappelijk werker, een
consulente (vanuit het SWV) en een EHBO’er
c.q. BHV-er deel van uitmaken.
De driehoek consulent SWV /coördinator
Passend Onderwijs / SMW-plus maken
afspraken over ondersteuning voor leerlingen
die dat nodig hebben.
Leerjaar coördinatoren, teams/docenten
bespreken de onderwijsresultaten.
Leerjaar coördinatoren, teams/docenten
signaleren tijdig leer-, opgroei- en
opvoedproblemen.
De school werkt handelingsgericht bij het
begeleiden van leerlingen.
De school kan, zo nodig met ondersteuning
vanuit het SWV, de ondersteuningsvraag van
een leerling in beeld brengen.
De school maakt afspraken over de
verantwoordelijkheid van ouders, leerling,
schoolbegeleiders en externe begeleiders bij
ondersteuning.
Leerlingen worden op een planmatige wijze
begeleid.

4.
5.
6.
7.

8.

plaats. Drie besprekingen zijn gericht
op gedrag van de leerling, drie
besprekingen zijn gericht op de
cijfermatige voortgang.
Zie punt 3.
Zie standaard 3.
Dit gebeurt altijd in overleg en met
schriftelijke toestemming van ouders.
Afspraken kunnen op verschillende
momenten gemaakt worden, te
beginnen met het oudercontract bij
de inschrijving. Daarnaast zijn er
driehoeksgesprekken (opgenomen in
Magister). Structureel wordt het
rapport samen opgehaald (m.u.v. het
eindrapport). Verder kunnen
afspraken in een OPP of
begeleidingsplan vermeld staan.
Zie standaard 3.

Standaard 9: De school traint de leerlingen in de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om
het onderwijs te kunnen volgen
WAT
1. In het curriculum zijn de volgende
studievaardigheden opgenomen: Leren leren,
plannen en organiseren, huiswerk leren
maken, agendabeheer.
2. De school besteedt systematisch aandacht
aan samenwerken, gedrag in de klas,
voorwaarden voor leren.

TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. Deze studievaardigheden worden
tijdens de mentorlessen geoefend en
herhaald.
2. Dit gebeurt middels de inzet van de 6
rollen van de docent en komt naar
voren tijdens de mentorles.

Standaard 10: De school is in staat om problemen op verschillende terreinen te signaleren.
De school heeft een proces beschreven om prolematiek te analyseren en kan de leerling
vervolgens daarbij licht-curatief ondersteunen 1
WAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cognitieve ontwikkeling
Leren (w.o. dyscalculie, dyslexie)
Gedrag
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Fysieke situatie
Veiligheid/verzuim
Schoolloopbaan
Problemen in de thuissituatie/gezinssituatie
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TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1 t/m 8 De ontwikkeling van leerlingen wordt
gevolgd (standaard 8) en ondersteund
vanuit protocollen en documenten
(standaard 3) die hiervoor zijn
opgesteld.
Toevoeging: Eén keer in de zes weken vindt er
een OPO (Overleg Passend Onderwijs) plaats
tussen mentor en coördinator passend
onderwijs, waarin links genoemde items per
leerling ter sprake komen.

Standaard 11: De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve
ondersteuningsstructuur
WAT
1. De jeugdhulp is structureel onderdeel van de
zorgstructuur op school via aanwezigheid van
de SMW’er en de CJG-koppelgenoot in de
school op verzoek, die door de gemeente
wordt gefinancierd. Via deze functionaris kan
er ook snel en effectief worden geschakeld
naar meer gespecialiseerde vormen van
jeugdhulp, bijvoorbeeld naar de expertise in
de jeugdteams.
2. Onderwijs en jeugdhulp werken vanuit de
eigen verantwoordelijkheid samen aan het
integraal begeleiden van een leerling.
3. Er is op de school gestructureerd overleg
tussen school , SMW-plus , consulent van het
SWV. Leerplicht, CJG koppelgenoot en JGZ
sluiten hierbij op gezette tijden aan op basis
van de ondersteuningsbehoefte van de
school.

TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
1. SMW’er en CJG koppelgenoot zijn
kernpartners tijdens het JES-overleg
en kunnen met leerlingen/ ouder(s)/
verzorger(s) in gesprek gaan bij ons
op school.
2. Met schriftelijke toestemming van
ouder(s)/ verzorgers is contact/
samenwerking tussen onderwijs en
jeugdhulp mogelijk.
3. Eén keer in de twee weken vindt er
een JES overleg plaats.

Standaard 12. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding
vast
TOELICHTING (indien wenselijk/relevant)
WAT
1. De school heeft vastgelegd welke
ondersteuning en begeleiding zij aan
leerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoefte heeft geboden.
2. De school evalueert jaarlijks met kernpartners
de inzet en opbrengst van de ondersteuning
en begeleiding.
3. De school evalueert met leerling en ouders de
inzet en opbrengst van ondersteuning en
begeleiding aan de hand van het opgestelde
plan.
4. De school evalueert het School
Ondersteuningsprofiel.
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1. In het OPO bestand, begeleidingsplan
of OPP. Begeleidingsplannen en OPP’s
worden na afronding toegevoegd aan
het digitale dossier van de leerling
(Magister).
2. JES verslag en werkafspraken worden
jaarlijks gemaakt.
3. Er vinden tussen- en eindevaluaties
plaats bij ieder begeleidingstraject.
4. Het School Ondersteuningsprofiel
wordt jaarlijks herzien en waar nodig
aangepast. Hierin hebben de
coördinatoren passend onderwijs en
de schoolleiders een rol.

4. De extra ondersteuning algemeen
Naast de basisondersteuning biedt onze school, net als alle andere scholen binnen het SWV,
specifieke ondersteuning voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op
bepaalde gebieden. Hieronder staat beschreven op welke gebieden en deelterreinen wij extra
ondersteuning kunnen bieden, of het een matige of ernstige ondersteuningsbehoefte betreft en
hoe we dit vormgeven.

Gebied

Deelterreinen

Vormgeving

Cognitieve
ontwikkeling:

Lichtverstandelijke
beperking

Onze docenten kunnen
onderwijs bieden aan
leerlingen met een IQ van 75
of hoger mits de
leerachterstanden vallen
binnen de grenzen die
gesteld zijn door het
samenwerkingsverband met
indien nodig inzet van
passend onderwijs.

X

Leren:

Leerachterstanden op de
domeinen Engels,
Nederlands en wiskunde

De leerlingen kunnen hun
leerachterstanden ophalen
middels het volgen van een
uur extra leertijd per week
voor deze vakken,
aangeboden door de
vakdocent.

X

Dyslexie

Bij een aantoonbare
dyslexieverklaring geldt voor
deze leerlingen:

X
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-

Spelfouten worden
niet meegerekend
als het om inhoudelijke zaken gaat. Van
tevoren vaststellen
hoeveel punten
maximaal worden
afgetrokken voor
spelling.

-

Dyslexiefouten:
woorden die elders
wel goed geschreven
staan (omkeringen,
herhalingsfouten),

Matig

Ernstig

niet meerekenen.

Gedrag :
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-

Toetsen worden
waar mogelijk
digitaal voorgelezen
afgenomen.

-

Extra tijd volgens het
examenreglement.

-

Hardop voorlezen in
de klas wordt tot
een minimum
beperkt (afhankelijk
per leerling).

-

Waar nodig en in
overleg kan tijdens
de lessen gebruik
gemaakt worden van
een laptop/ ipad.
X

Verzuim

We houden ons aan
wettelijke kaders. Wij
werken hierbij samen met
ouders/verzorgers en
externe en interne
hulpverlening en leerplicht
en schoolarts.

Stil/eenzaam

We bieden op maat
ondersteuning aan. Wij
werken hierbij samen met
ouders/verzorgers en indien
nodig met externe en
interne hulpverlening.

X

Druk, uitblijven van
opvolgen aanwijzingen

We bieden op maat
ondersteuning aan. Wij
werken hierbij samen met
ouders/verzorgers en indien
nodig met externe en
interne hulpverlening.

X
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Pesten/gepest worden

We volgen het pestprotocol,
echter bieden wij hierin op
maat ondersteuning aan. Wij
werken hierbij samen met
ouders/verzorgers en indien
nodig met externe en
interne hulpverlening.
In het pestprotocol wordt
onder andere gewerkt met
mediation en het pestbriefje.
www.pestbriefje.com

Onveilig gedrag
(fysiek/ verbaal/ sociaal,
digitaal)

Bij aanname van nieuwe
leerlingen selecteren wij of
de leerling in staat is positief
bij te dragen aan de
veiligheid binnen de school.

Bij huidige leerlingen
monitoren wij of de leerling
in staat is positief bij te
dragen aan de veiligheid
binnen de school.
Sociaalemotionele
ontwikkeling:

Lichamelijke
situatie:
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X

X

X

X

Sociale faalangst

We bieden indien nodig en
in overleg de Rots en Water/
faalangstreductie training
aan.

X

Prestatie faalangst

We bieden de
examenvreestraining in de
bovenbouw aan.

X

Chronisch zieke leerlingen
Leerlingen met spraak- en
gehoorstoornissen.

Na uitvoerige dossieranalyse
en overleg met ouders/
vorige school en eventuele
externe betrokkenen kunnen
wij overgaan tot plaatsing
van cluster 2 en/ of 3
leerlingen, onder
voorwaarde van inzet
ambulante begeleiding
vanuit cluster 2 en 3.

X
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5. Extra ondersteuning in lwoo
LWOO is leerwegondersteuning voor leerlingen die aan de volgende kenmerken voldoen:
 Leerachterstanden tussen de 1 ½ en 3 jaar
 IQ tussen 75/80 en 90 (of hoger als er ook een verklaring van sociaal-emotionele
problematiek aantoonbaar is).
Voor deze specifieke groep leerlingen biedt de school de volgende ondersteuning:
Omschrijving

Toelichting

Onderwijs in kleinere groepen.

Vanwege kleinere groep meer individuele
aandacht.

Extra uren mentoraat.

Extra ondersteuning op maat vanuit de mentor.

Aanpassing van de lessentabel.

Compact rooster / afwisseling praktijkvakken en
theorie / streven vóór 16:10 uur vrij.

Begeleiding door
pedagoog onder- en bovenbouw

Op aanvraag.
Observeren in de klas en schakelen door naar
passend onderwijs indien nodig.

Een groepshandelingsplan per klas.

OPO bestand.

Een planmatige aanpak om
leerachterstanden weg te werken.

Inzet steunlessen rekenen in de onderbouw (naast
wiskunde) en in overleg leertijd Engels/
Nederlands/ Wiskunde.

Sociale vaardigheidstraining.

Indien nodig Rots&Water training

Regelmatig contact met ouders.

Informatie- en rapportavonden worden
georganiseerd. Daarnaast is er een periodieke
nieuwsbrief voor ouders en vindt er contact plaats
indien ouders dan wel school signalen opvangen
van onderwijsbelemmeringen en een aanpak
afgestemd wordt.
Driehoeks gesprekken vinden drie keer per jaar
plaats.

Een vast team per klas.

Vaste docenten en ondersteunend personeel.

Anders n.l.:

De hierboven beschreven extra ondersteuning
wordt mogelijk gemaakt met LWOO-gelden
waarbij er gekeken wordt naar de balans van
ondersteuning zodat deze ook op de juiste plek
terecht komt. Er wordt echter geen uitsluiting
toegepast wanneer een reguliere leerling
behoefte heeft aan ondersteuning.
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6. Grenzen aan de ondersteuning
Helaas zijn er grenzen aan de ondersteuning die onze school kan bieden. Leerlingen die zeer
gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben kunnen wij geen passende onderwijsplaats bieden.
Deze leerlingen worden door ons doorverwezen naar een van de VSO-scholen, voornamelijk in
ons samenwerkingsverband, waar de expertise en de omstandigheden aanwezig zijn om aan de
ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen.
De school kan qua aanbod niet voorzien in de ondersteuningsbehoeften van leerlingen: wanneer
deze het aanbod van de school overstijgen. In het schema hieronder is weergegeven waar de
grens van ons ondersteuningsaanbod ligt. De ondersteuningsbehoefte van leerlingen met één of
meerdere van onderstaande beperkingen kan het aanbod van onze school overstijgen.

Gebied

Beperking

Cognitieve
ontwikkeling:

Een ernstige verstandelijke beperking
Een (zeer) ernstig disharmonisch intelligentieprofiel
Ernstige of zeer ernstige geheugenproblemen
Een IQ <75
Ernstig ruimtelijke problemen waardoor praktijkvakken
onmogelijk zijn in uitvoer.

Leren

Een leerachterstand groter dan 50 %
Het vormen van een belemmering in de ontwikkeling van
andere leerlingen
Het hebben van leerachterstanden doordat de leerling
nieuw in Nederland is (ISK-leerlingen)

Gedrag

Het vertonen van grensoverschrijdend gedrag en niet
corrigeerbaar in zijn
Het niet erkennen van autoriteit en hier niet corrigeerbaar
in zijn
Het aantasten van de sociale, fysieke en verbale veiligheid
van zichzelf en/of anderen
Het vertonen van zeer ernstig storend gedrag in het
onderwijsleerproces
Het vertonen van ernstige spijbelproblematiek/
ziekteverzuim en/ of weigeren weigeren om naar school te
gaan (uit angst)
Een (zeer) ernstige combinatie van leer – en
gedragsproblemen

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Niet kunnen omgaan met veranderingen en/ of zeer veel
structuur nodig hebben
Het vertonen van (ernstig) agressief gedrag t.o.v. docenten,
ondersteunend personeel en/of medeleerlingen
Het vertonen van seksueel overschrijdend gedrag
Het hebben van (ernstige) verslavingsproblematiek
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Lichamelijke situatie:

Het hebben van een onderwijsbehoefte die dusdanige
aanpassingen vraagt om de veiligheid te garanderen
Een dusdanige allergie die maakt dat het volgen dier- en
groenvakken onmogelijk is
Niet in staat zijn tot eigen lichamelijke verzorging

Netwerk:

17

Het ontbreken van de mogelijkheid tot samenwerking met
ouders/ verzorgers
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