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VOORWOORD

Voor	u	ligt	het	herziene	schoolondersteuningsplan	(SOP)	van	het	Pascal	College.	Het	SOP	is	van	belang	voor	alle	
medewerkers die betrokken zijn bij het onderwijs aan leerlingen op het Pascal College. In dit plan vindt u de visie, de 
inhoud  en de procedures van de ondersteuning, die wij bieden aan leerlingen en indien nodig de ouders of verzorgers 
van  deze leerlingen. In dit plan benadrukken wij dat de ondersteuning aan leerlingen een integraal onderdeel is van het 
onderwijsleerproces.

LEERLINGENONDERSTEUNING
Soms is het begeleidingssysteem te beperkt om het onderwijsleerproces van een individuele leerling in stand te houden. 
Zo’n leerling heeft een extra behoefte en wordt verwezen naar het ondersteuningssysteem van het Pascal College. Mentor, 
leerjaarcoördinator, counselors en Zorg Advies Team hebben in dit traject ieder hun rol.
In dit schoolondersteuningsplan wordt meer gedetailleerd op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden ingegaan 
evenals op de procedures en route voor aanmelding.
Het schoolondersteuningsplan wordt jaarlijks besproken met de zorgcoördinator en de directie.

Namens het management en het team ondersteuning,

O. den Otter
Zorgcoördinator Pascal College
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INLEIDING

Na een jaar Passend Onderwijs is het goed om even stil te staan bij de resultaten daarvan. Welke successen hebben we 
geboekt? Bieden we de ondersteuning die nodig is? Waar hebben we nog wat te leren en organiseren op het gebied van 
ondersteuning aan leerlingen? 
Al deze punten zijn uitgebreid aan bod gekomen in de evaluatie met de directie. Het Pascal College is een lerende 
organisatie en wil op basis daarvan ieder jaar vooruitgang boeken. Het zorgteam blijft daarin niet achter. Er is hard gewerkt 
door docenten, mentoren, afdelingsleiders en de leden van het ondersteuningsteam om leerlingen zo passend mogelijk te 
ondersteunen in hun individuele leerbehoeften met mooie resultaten als gevolg. 

Met het SOP willen we ook onze ambities omschrijven als we naar de ondersteuning voor onze leerlingen kijken. Alvorens 
we tot de ideale begeleidingssituatie zullen komen willen we stap voor stap onze doelen verwezenlijken. Voor de 
komende periode ligt de focus op het structureren van het ondersteuningsaanbod, het registreren en evalueren van onze 
onderwijsinterventies	(PDAC-cyclus)	en	het	onderzoeken	van	een	mogelijk	structuur-aanbod	voor	leerlingen	die	dit	nodig	
hebben om tot leren te komen.  Voor het komende jaar ligt de focus van het zorgteam op de volgende twee zaken:
1.  Meer structuur en ondersteuning aanbrengen in de coaching van het docententeam (wat immers verantwoordelijk is 

voor	het	bieden	van	passend	onderwijs)
2. Vergroten van de ouderparticipatie in de ondersteuning die we gezamenlijk willen bieden

Een van de ambities van Passend Onderwijs is om het woordje ‘zorg’ uit ons systeem te verwijderen en er een 
andere, passende, benaming aan te geven. Zo is het Schoolondersteuningsplan verdwenen en spreken we nu van een 
Schoolondersteuningsplan. Dit SOP is echter nog wel opgesteld door de zorgcoördinator. Zorg en ondersteuning zullen dan 
ook onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. 
 
Het schoolondersteuningsplan is bedoeld als:
-  Naslagwerk voor het personeel van het Pascal College, zodat zij de juiste route van de eerstelijns, tweedelijns en de 

derdelijnsbegeleiding weten te vinden.
- Verantwoording naar de externe partners in het veld.
Het schoolondersteuningsplan is onderdeel van het schoolplan.
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VISIE OP LEERLINGBEGELEIDING

De ondersteuning  voor leerlingen moet aansluiten op de behoeften van de individuele leerling: maatwerk. Wij streven 
naar geïntegreerde ondersteuning: onderwijs en begeleiding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onder deze 
ondersteuning worden alle pedagogische en didactische maatregelen verstaan waarmee wij leerlingen ondersteunen in 
hun leer en/of ontwikkelingsproces, problemen proberen te voorkomen of ontstane problemen proberen op te lossen. De 
leerlingenondersteuning moet ertoe bijdragen, dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, de nodige vaardigheden 
ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het Gymnasium/Vwo of Havo.
Het is van groot belang dat een leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt, rekening houdend met de individuele 
capaciteiten van de leerling. Als problemen van cognitieve of sociaal-emotionele aard bij individuen of groepen leerlingen 
die ontwikkeling in de weg staan, dient die ondersteuning geboden te worden die de problematiek kan helpen verlichten of 
op te lossen. Problemen kunnen zeer divers zijn, dit betekent dat het scala van op ondersteuning gerichte activiteiten die de 
school in huis moet hebben, breed is. Bovendien is een duidelijke structuur en goede coördinatie onontbeerlijk.

De ondersteuning wordt geboden door de zorgcoördinator, de counselor en door de inzet van schoolmaatschappelijk 
werk. Door de diversiteit van de samenstelling, en het uitgebreide netwerk van jongerenmedewerkers, kunnen we voldoen 
aan een grote range van ondersteuningsvragen van leerlingen. Wanneer de problematiek van een leerling dermate 
gecompliceerd is/wordt dat het er op school geen mogelijkheden meer zijn voor het adequaat bieden van hulp, wordt de 
leerling	doorverwezen	naar	derdelijns	hulpverlening	(extern	of	bovenschools).

Er vindt maandelijks overleg plaats tussen het team ondersteuning en de afdelingsleiders. Tijdens dit overleg worden 
algemene zaken behandeld aangaande de ondersteuning binnen de school en worden individuele leerlingen (indien 
noodzakelijk)	en	de	geboden	ondersteuning	besproken.
Uitgangspunt is dat leerlingen kunnen blijven functioneren binnen de structuur van onze school. 

PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning 
nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra 
begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Deze ondersteuning is in 
beeld gebracht in het SOP, een document waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning 
die de school te bieden heeft en ondersteuning die zij op korte termijn nog denkt te gaan aanbieden: de ambities. 
Onderscheiden worden de basisondersteuning, die voor alle scholen geldt (hierover zijn in Zaanstad tussen scholen 
afspraken	gemaakt)	en	extra	ondersteuning:	dit	betreft	de	vormen	van	ondersteuning	die	verder	gaan	dan	de	
basisondersteuning en scholen kunnen zich hier specialiseren. Extra ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, 
maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school. Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware 
een foto van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de school. Daardoor biedt het schoolondersteuningsprofiel 
de	school	en	het	Samenwerkingsverband	Voortgezet	Onderwijs	Zaanstreek	(SVZ),	waarin	de	V(S)O-scholen	samenwerken,	
de mogelijkheid om te beoordelen of binnen het voortgezet onderwijs voldoende ondersteuning wordt geboden aan 
leerlingen, die dat nodig hebben. Ook is het een document voor de school zelf: bieden wij voldoende ondersteuning 
en kunnen wij dit ook waarmaken? Maar vooral ook biedt het ouders de mogelijkheid om per school 
te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft. Het 
schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van het Pascal College. 

In verband met de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben er diverse scholingen plaats gevonden voor het 
docententeam op het Pascal College en is de inzet van Schoolmaatschappelijk werk een structureel onderdeel geworden van 
de ondersteuning op onze school.  
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Een trajectvoorziening is er momenteel op het Pascal College niet. Samen met de betrokkenen, zorgcoördinator, counselor, 
SMW en afdelingsleiders, zal voortdurend onderzocht worden of de noodzaak aanwezig is om deze vorm van ondersteuning 
te bieden. 

De doelen voor de periode van dit SOP zijn de volgende:
	 •	Het	organiseren	van	een	tweetal	ouder-bijeenkomsten	omtrent	een	actueel	(opvoedings)thema	
	 •	Het	organiseren	van	een	voorlichting	over	drank&drugs	(klas	3)
 • Het organiseren van een social-media training/cursus voor klas 1&2
	 •	Voorlichting	klas	2	omtrent	sexting/grooming	(samen	met	ggd)

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGBEGELEIDING

In de zorgstructuur wordt onderscheid gemaakt in:
 • Basisondersteuning  : eerste lijn 
 • Extra ondersteuning intern : tweede lijn 
 • Extra ondersteuning extern : derde lijn 

BASISONDERSTEUNING	DOOR	EERSTE	L I JN	BEGELEIDERS	-	BEGELEIDING
 • Docent
 • Onderwijs ondersteunend personeel
 • Mentor
 • Afdelingsleider
De vakdocent, mentor en afdelingsleider hebben de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse begeleiding van de leerling.

Om de situatie rondom de leerling beter in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van een signaleringlijst. ZIE 
BIJLAGE 2

De stap naar de tweedelijns begeleiding wordt gemaakt wanneer:
 •  Mentor en afdelingsleider constateren dat de basisbegeleiding niet voldoende aansluit bij de problematiek van de 

leerling wanneer leervorderingen en/of sociaal-emotioneel functioneren van de leerling gevaar lopen.
 
EXTRA	ONDERSTEUNING	DOOR	TWEEDE	L I JN	BEGELEIDERS	–	BEGELEIDING
De soorten begeleiding uit de tweede lijn op het Pascal College zijn de volgende:
 • Individuele begeleiding
 • Huiswerkondersteuning
 • Faalangstreductietraining
 • Talentbegeleding
 • Keuzebegeleiding
 • Loopbaanoriëntatie
 • Klas begeleiding
 • Decaan 
 •  Yogatrainingen; Deze trainingen zijn voor leerlingen in de voor-examen klassen en de eindexamenkandidaten. De eigen 

bijdrage bedraagt 50 euro per leerling.

De	tweede	lijn	begeleiders	zijn:	(Basisondersteuning)
 • Faalangstreductietrainer
 • Vertrouwensdocent
 • Dyslexiecoördinator
 • Dyscalculiecoördinator
 • Counselor
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A ANMELDING
De mentor meldt de leerling aan bij de zorgcoördinator door, in overleg met de afdelingsleider, digitaal een 
aanmeldingsformulier	(zie	bijlage	4)	in	te	vullen.	In	dit	formulier	worden	de	problemen	beschreven	en	een	inventarisatie	
gemaakt van de eerder geboden zorg of ondersteuning door docenten, mentor of afdelingsleider. Dit formulier wordt 
gestuurd naar de zorgcoördinator of in het postvakje gelegd.  De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de aanmelding 
besproken wordt in het team ondersteuning. Tijdens dit overleg zal aan de hand van het eerder genoemde formulier een 
handelingsplan opgesteld worden. Dit zal teruggekoppeld worden naar de afdelingsleider en de mentor. 
Mocht de zorg op school niet toereikend zijn in tijd en expertise, dan kan het team ondersteuning besluiten de leerling in 
het	externe	Zorg	Advies	Team	(hierna	te	noemen	als	ZAT)	in	te	brengen.	Hiervoor	is	toestemming	vereist	van	de	ouders/
verzorgers	van	de	leerling.	(Bijlage	5).
Leerlingen met een leerachterstand en/of sociaal-emotionele problematiek worden door de desbetreffende mentoren 
uitgenodigd voor het volgen van lessen of trainingen.

Uitzonderingen:
 •  Crisissituaties: als actie direct nodig is. In dit geval komt een leerling direct bij Kernteam Zorg. Indien nodig wordt de 

zorgcoördinator op de hoogte gesteld, net als het bevoegd gezag.
 • De vertrouwensdocent kan zonder verwijzing geraadpleegd worden.
 •  De decaan is rechtstreeks aanspreekbaar voor vragen van leerlingen en/of ouders m.b.t. loopbaanoriëntatie.
 • De counselor is rechtstreeks aanspreekbaar voor vragen van docenten, leerlingen en/of ouders.

EX TR A ONDERSTEUNING DOOR DERDE L I JN BEGELEIDERS
Als het probleem van de leerling van dien aard is dat het niet binnen de school kan worden opgevangen, wordt er advies 
ingewonnen bij externe instanties; de derde lijn. Advisering door of verwijzing naar externe instanties verloopt altijd via de 
zorgcoördinator in overleg met de mentor en de afdelingsleider. Verwijzing geschiedt in principe in overleg met de ouders/
verzorgers, tenzij dit niet in het belang van de leerling is.

Derde lijn begeleiders zijn:
 • Schoolarts
 •  School maatschappelijk werk; binnen het Pascal College is een schoolmaatschappelijk werkster aanwezig. Zij voert 

iedere week gesprekken met een aantal leerlingen. Het verloop van deze gesprekken wordt besproken binnen het 
team ondersteuning.

Ook kan het Jeugdteam, met haar multidisciplinaire aanpak, een grote rol spelen in deze vorm van ondersteuning.  Zaanstad 
is het afgelopen jaar gestart met het werken in wijkgebonden Jeugdteams. Afgesproken is dat de wijk waarin de school staat 
verbonden is aan het jeugdteam. Voor het Pascal College is dat Jeugdteam Weerpad. Meer informatie over de Jeugdteams is 
te vinden op www.jeugdteamzaanstad.nl 

Bovenschoolse zorg:
 • Jeugdteam
	 •	AMK	(Advies	en	Meldpunt	Kindermishandeling)
 • Centraal Meldpunt Jongeren/leerplichtambtenaar
 • OPDC Saenstroom
 • Politie/Halt
 • Raad voor de Kinderbescherming
	 •	Lucertis	(voorheen	Dijk	en	Duin/GGZ)
 • Altra College
 • Pernassia Brijder Verslavingszorg
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UITWERKING VAN TAKEN BINNEN DE LEERLINGBEGELEIDING

BA SISONDERSTEUNING: EERSTE L I JN
Toelatingscommissie: Deze bestaat uit de afdelingsleider van het betreffende leerjaar en de zorgcoördinator. Op basis van 
aanmeldingsformulieren en de schoolgegevens van de uitschrijvende school, en alle daarbij behorende relevante informatie, 
wordt besloten of de leerling geschikt is voor plaatsing binnen een van de door ons aangeboden typen onderwijs.

DOCENT
De docent draagt zorg voor het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied, draagt 
bij aan activiteiten van de onderwijsinstelling. De docent in de klas is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen.
Wanneer het de zorgzame leeromgeving betreft, is de docent als eerste de aangewezen persoon, die kan signaleren of 
een leerling ondersteuning behoeft bij disfunctioneren. Op didactisch gebied zal dit bijvoorbeeld inhouden een leerling 
hulp verlenen om een achterstand in te lopen. Het kan ook inhouden dat mogelijke problematiek wordt besproken met de 
mentor of afdelingsleider. Op sociaal-emotioneel gebied geldt dat de docent de weg naar de mentor en/of afdelingsleider 
dient te bewandelen. 

ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Het OOP-team zorgt ervoor dat onze schooldagen goed verlopen. Zij hebben de zorg voor de schooladministratie, de 
verzuimregistratie, ontvangst van gasten en het klein onderhoud aan het gebouw. Bij vakken met veel practica, zoals 
NWT, natuurkunde, scheikunde en biologie, worden de docenten bijgestaan door een technisch onderwijsassistent. 
De mediatheekmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek. Het 
onderwijsondersteunend personeel kan, door hun meer informele contact met leerlingen, een belangrijke rol spelen bij de 
signalering van leerlingen die extra zorg behoeven. 
Bij het signaleren nemen de leden van het OOP contact op met de betreffende mentor en/of afdelingsleider.

MENTOR
De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van een klas leerlingen. Hij/zij houdt zich bezig met de sfeer en de 
veiligheid binnen een klas, het leren leren, keuzes maken en informeren. De mentor heeft overzicht over alle leerresultaten, 
absenties	en	thuissituaties	van	de	leerlingen.	Hij/zij	houdt	belangrijke	informatie	bij	in	het	leerlingvolgsysteem	(Magister).	
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling, ouders en vakdocenten. Hij/zij probeert eventuele problemen 
onderling op te lossen. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan kan de mentor dit met de afdelingsleider bespreken. 
Doorverwijzing naar het team ondersteuning kan hiervan het gevolg zijn.
Vakdocenten en mentoren samen vormen de spil van de reguliere leerlingbegeleiding. De afdelingsleider geeft leiding 
aan de mentor. De mentor informeert de afdelingsleider over de voortgang van de cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen van zijn klas.

Binnen de rol van de mentor is een aantal taken te onderscheiden:
1.  De mentor en de groep/klas
2.  De mentor en de individuele leerling
3.  De mentor en de ouders
4.  De mentor en de vakdocenten
5.  De mentor en de afdelingsleider

VERTROUWENSDOCENT 
Op onze school worden zaken als ongewenste intimiteiten, agressie, discriminatie en geweld met veel zorg behandeld. 
Wanneer het vermoeden bestaat dat iemand van de school daarbij betrokken is, kunnen leerlingen of ouders contact 
opnemen met de vertrouwensdocent van onze school. Indien nodig begeleidt deze het inroepen van hulp van deskundigen 
buiten de school, zoals de bovenschoolse vertrouwenspersonen die voor de scholen werken die onder ZAAM vallen.

BOVENSCHOOL SE VERTROUWENSPERSONEN Z A AM
Voor	een	klacht	tegen	ongewenst	gedrag	(in	het	bijzonder	seksuele	intimidatie,	racisme	of	een	andere	vorm	van	
discriminatie,	agressie	of	geweld)	kan	contact	worden	opgenomen	met	de	mentor	of	de	vertrouwensdocent.	Om	te	kunnen	
spreken met iemand die verder van de school afstaat, zijn er binnen ZAAM viervertrouwenspersonen aangesteld. Deze zijn 
te	bereiken	via	de	website	van	ZAAM:	http://www.zaam.nl/zaam-info/vertrouwenspersonen.html		De	vertrouwenspersoon	
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gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon kan ook behulpzaam zijn bij de 
afweging wel of geen klacht in te dienen. 
Wanneer er geen oplossing kan worden bereikt, kan de vertrouwenspersoon assisteren bij het indienen van een klacht 
bij	de	directeur	of	de	landelijke	klachtencommissie.	Meer	informatie	over	de	verdere	procedure	is	beschreven	in	de	
Klachtenregeling ZAAM.
k.waltje@comeniuslyceum.nl
r.nojoredjo@meridiaancollege.nl
k.goedemondt@cygnusgymnasium.nl
a.krikke@hogelant.nl

ZORGCOÖRDINATOR
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het beleid op ondersteuning binnen de school. Hij/zij is zowel intern als extern 
het aanspreekpunt voor alle zaken op het gebied van ondersteuning.

De zorgcoördinator:
 • Ontwikkelt een ondersteuningsplan die op het Pascal College past;
	 •	Is	voorzitter	van	het	Zorg	Advies	Team	(ZAT);
 • Participeert in het samenwerkingsverband;
 • Voert oudergesprekken met ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;
 • Stelt handelingsplannen op;
 • Heeft kennis van externe instanties met betrekking tot ondersteuning aan leerlingen en jongeren;
 •  Onderhoudt intensief contact met externe instanties, waaronder de schoolarts, leerplicht en bureau jeugdzorg;
 • Stuurt collega’s aan die handelingen moeten verrichten die met de zorg te maken hebben;
 • Houdt gegevens bij in het leerlingvolgsysteem.

TEAM ONDERSTEUNING

Het Team Ondersteuning van Pascal College bestaat uit de volgende personen:
-  O. den Otter – zorgcoördinator/counselor
-  Mevrouw J. van der Werff-  counselor & schoolmaatschappelijk werk
-  Mevrouw I. van Veen - vertrouwensdocent
Tevens werkt het Team Ondersteuning nauw samen met de afdelingsleiders van de verschillende leerljaren.

SCHOOLMAATSCHAPPELI JK	WERK	(SMW)
De maatschappelijk werkers bieden hulp aan jongeren op school, zo mogelijk in samenwerking met ouders en school. 
Wanneer er sprake is van langdurige hulpverlening, hulpverlening in het gezin, verder onderzoek of therapie, zorgt 
de maatschappelijk werker voor een goed aansluitende doorverwijzing naar een instantie buiten de school. Ook na 
doorverwijzing houdt de werker zonodig contact met leerling, school en hulpverlening.

AMBULANTE	BEGELEIDINGSDIENST	(ALTRA)
Met de komst van Passend Onderwijs is ook de rol van de ambulante begeleidingsdienst flexibeler in te passen in de school. 
De komende jaren zal de AB-begeleiding op het Pascal College zich richten op het scholen van docenten en mentoren in de 
ondersteuning van leerlingen. Op deze manier wordt het ondersteuningsaanbod in de klas direct vergroot. Ook zal er voor 
de leerlingen in klas 1 een faalangst-training worden gestart door de AB-dienst. 
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DE BEGELEIDING OP HET PASCAL COLLEGE PER LEERJAAR

KL A S 1
Aanname
 •  Voor het overleg tussen de aanmeldende basisschool en de afdelingsleider voorziet het Kernteam Zorg in een 

zogenaamde checklist. 
 •  Overleg tussen afdelingsleider en het Kernteam Zorg met betrekking tot de leerlingen die opvallend uit het eerder 

genoemde overleg komen
 •   Na eventueel overleg met de Intern Begeleider van de basisschool volgt een advies over de aanname en de 

ondersteuningsmogelijkheden die het Pascal College biedt. Hieraan zit direct een advies gekoppeld voor een eventueel 
verder begeleidingstraject voor deze leerling.

Het volgen van leerlingen:
 •  Voor de eerste rapportvergadering is er een dyslexie dictee afgenomen t.b.v. mogelijke extra ondersteuning. 

Uitkomsten hiervan worden besproken op de rapportvergadering.
 • Voor iedere rapportvergadering is er een overleg tussen de afdelingsleider en de mentoren.
 •  De mentor verwerkt alle relevante informatie in het leerlingvolgsysteem, Magister.
Overdracht: 
 •  De mentor draagt de gegevens over aan de nieuwe afdelingsleider, deze heeft indien nodig overleg met de 

afdelingsleider van het vorige leerjaar. Eventueel is de zorgcoördinator hierbij betrokken.

KL A S 2
Mentoraat: het is noodzakelijk dat er voor klas 2 een goede invulling komt voor de mentoruren. Werken met een methode is 
niet uitgesloten. 
Het volgen van leerlingen:
 •  Voor iedere rapportvergadering komen de mentoren en de afdelingsleider bij elkaar om de leerlingen en eventuele 

knelpunten binnen het mentoraat door te spreken.
 •  Alle leerlingen van klas 2 worden opgeroepen door de schoolarts. De bevindingen van dit bezoek worden besproken 

met de afdelingsleider. Indien nodig zal de schoolarts leerlingen inbrengen in het ZAT.
 •  Tijdens de eerste rapportvergadering wordt de X-module Sociale Vaardigheidstraining onder de aandacht gebracht met 

als doel de mentoren kritisch om zich heen te laten kijken naar potentiële deelnemers. 
 • Voor iedere rapportvergadering is er een een overleg tussen de afdelingsleider en de mentoren.
 • De mentor verwerkt alle relevante informatie in het leerlingvolgsysteem, Magister.
Overdracht: 
 •  De mentor draagt de gegevens over aan de nieuwe afdelingsleider, deze heeft indien nodig overleg met de 

afdelingsleider van het vorige leerjaar. Eventueel is de zorgcoördinator hierbij betrokken.

KL A S 3
Het volgen van leerlingen:
 • Voor iedere rapportvergadering is er een overleg tussen de afdelingsleider en de mentoren.
 • De mentor verwerkt alle relevante informatie in het leerlingvolgsysteem, Magister.
 • Vanuit het decanaat zal de mentor aangestuurd worden om een LOB-traject in te gaan.
 In klas 3 verdient het de aanbeveling om goede voorlichting te geven over alcohol en drugs. Tevens is het noodzakelijk dat 
het mentoraatprogramma naast loopbaanoriëntatie ook aandacht besteedt aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling 
en de groepsontwikkeling. 
Overdracht: 
  •  De mentor draagt de gegevens over aan de nieuwe afdelingsleider, deze heeft indien nodig overleg met de 

afdelingsleider van het vorige leerjaar. Eventueel is de zorgcoördinator hierbij betrokken.

KL A S 4 HAVO
Aanname: 
 •  Door de zorgcoördinator worden er checklists aangeleverd die als houvast kunnen dienen voor de aanname van 

leerlingen. Een lijst voor de gesprekken met de leerling en ouders/verzorgers en een lijst voor het overleg met de 
uitschrijvende school.

 • De afdelingsleider 4 havo zorgt voor de overdracht van leerlingeninformatie van 4 vmbo.
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Mentoraat:
 •  De mentor heeft minstens 2x gedurende dit schooljaar een individueel begeleidingsgesprek met de leerling. Hierin 

wordt meer besproken dan enkel de schoolresultaten.
	 •		Bij	aanvang	van	het	schooljaar	ligt	de	nadruk	op	het	nieuwe	groepsproces	(gezien	de	nieuwe	klassen-combinaties).	In	

de loop van het schooljaar verschuift het accent van de coaching naar de individuele leerprestaties.
 • Het mentoraat is meer individueel gericht en in mindere mate op de groep.
 •  De mentor heeft overleg met de afdelingsleider, de faalangstreductietrainer en de zorgcoördinator over het aanmelden 

van leerlingen voor de faalangsttraining.
Het volgen van leerlingen:
 • Voor iedere rapportvergadering is er overleg tussen de afdelingsleider en de mentoren.
 • De mentor verwerkt alle relevante informatie in het leerlingvolgsysteem, Magister.

KL A S 4 EN 5 V WO
Mentoraat:
 •  De mentor heeft minstens 2x gedurende dit schooljaar een individueel begeleidingsgesprek met de leerling. Hierin 

wordt meer besproken dan enkel de schoolresultaten.
 • Het mentoraat is meer individueel gericht en in mindere mate op de groep.
 •  De mentor heeft overleg met de afdelingsleider, de faalangstreductietrainer en de zorgcoördinator over het aanmelden 

van leerlingen voor de faalangsttraining.
Het volgen van leerlingen:
 • Voor iedere rapportvergadering is er een overleg tussen de afdelingsleider en de mentoren
 • De mentor verwerkt alle relevante informatie in het leerlingvolgsysteem, Magister.

HE T EX AMENJA AR
Mentoraat:
Het mentoraat is er primair op gericht de leerling zo goed mogelijk te begeleiden richting Centraal Schriftelijk Eindexamen. 
Hiervoor heeft de mentor individuele begeleidingsgesprekken met de leerlingen. Er is geen sprake meer van een groep, de 
leerlingen hebben een persoonlijke mentor. 
Binnen het mentoraat is extra aandacht voor de training ‘omgaan met examenstress’. Voor aanmelding van leerlingen voor 
deze training heeft de mentor overleg met de afdelingsleider, de trainer en de zorgcoördinator.
Het volgen van leerlingen:
 • Voor iedere rapportvergadering is er overleg tussen de afdelingsleider en de mentoren.
 • De mentor verwerkt alle relevante informatie in het leerlingvolgsysteem, Magister.
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ZORG	ADVIES	TEAM	(ZAT)

Bij het Pascal College bestaat een overlegorgaan, het zogenaamde ZAT. Dit orgaan is belast met een aantal specifieke taken 
in het kader van leerlingbegeleiding, daar waar de gevraagde deskundigheid binnen de school tekortschiet of niet aanwezig 
is. Het team bestaat uit de volgende leden:

• Schoolarts/schoolverpleegkundige
• Leerplichtambtenaar
• Vertegenwoordiger Bureau Jeugdzorg
• Zorgcoördinator en counselors 

De zorgcoördinator organiseert de bijeenkomsten van het ZAT. 
De directie mandateert de zorgcoördinator als voorzitter. 

TA AKOMSCHRIJVING
Het ZAT heeft tot taak vanuit de zorgplicht van de school te voorzien in de begeleiding van die leerlingen die aan de 
reguliere,	interne	begeleiding	(docent,	mentor,	afdelingsleider)	niet	voldoende	hebben	om	zich	binnen	de	daarvoor	
geldende normen op school te kunnen ontwikkelen, zowel in cognitief als in sociaal opzicht. Het ZAT dient als klankbord en 
adviesorgaan van de zorgcoördinator en counselor. 

We onderscheiden drie soorten problemen waar het ZAT zich op toespitst:
• Problemen van sociaalpsychologische aard: leerling kan verwezen worden naar Bureau Jeugdzorg.
• Problemen van vooral medische aard: leerling wordt in eerste aanleg naar de schoolarts verwezen.
•  Ernstige gevallen van schoolverzuim: hetzij door verstoring van de relatie school/gezin, hetzij door de thuissituatie. De 

leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.
Voor het overige wordt door de zorgcoördinator beslist, na overleg met leden van het team, naar welke instantie de leerling 
wordt verwezen. De begeleiding van leerlingen binnen het kader van de commissie geschiedt onder eindverantwoording 
van de school, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de schoolarts tegenover de GGZ.

GEHEIMHOUDING
Alle gegevens over een leerling, die in het kader van de begeleiding door het ZAT beschikbaar komen, zijn strikt 
vertrouwelijk en verplichten de leden derhalve tot geheimhouding. De counselor moet echter wel in staat zijn, zijn collega’s 
neutraal te informeren over de aanpak van het probleem en de manier van benaderen van de leerling.

A ANMELDING
Aanmelding van een leerling bij een externe instantie geschiedt in het algemeen na overleg met de leerling en zijn of haar 
ouders/verzorgers. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, wanneer dit overleg niet mogelijk blijkt 
of wanneer een dergelijk overleg niet in het belang van de leerling is. Vóór bespreking in het ZAT ondertekenen ouders/
verzorgers	een	toestemmingsformulier.	(bijlage	5)
Aangemeld worden die leerlingen van wie de zorgbehoefte, naar mening van de desbetreffende counselor, de normale 
interne	begeleiding	door	de	school	(mentor/counselor)	te	boven	gaat,	of	van	wie	de	problemen	of	de	begeleidingsbehoefte	
tot nu toe onduidelijk zijn gebleven. Tijdens de vergadering kan er besloten worden tot professionele hulp van Bureau 
Jeugdzorg. De leerling moet deze vooraanmelding altijd zelf bevestigen. De counselors kunnen ook in overleg met de 
leerling een vooraanmelding doen bij Bureau Jeugdzorg. De schoolarts kan besluiten de leerling op te roepen. Bij regelmatig 
ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar leerling en ouders oproepen. Een leerling wordt aangemeld met 
medeweten van de afdelingsleider.
Het ZAT kan de betreffende afdelingsleider of mentor uitnodigen om de aanmelding toe te lichten. De mentor blijft het 
primaire aanspreekpunt van leerling en ouders. De counselor coacht de mentor bij de dagelijkse begeleiding van de leerling.
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MELDING BIJ DE POLITIE
Wanneer een leerling een strafbaar feit heeft gepleegd of wanneer er sprake is van een ernstig vergrijp onder schooltijd, 
dan neemt de directie of de zorgcoördinator contact op met een vertegenwoordiger van de wijkpolitie. Er vinden 
gesprekken plaats met de desbetreffende leerling, de counselor en de directie.  
In overleg met de wijkagent wordt besloten welke stappen er genomen zullen worden tegen de desbetreffende leerling. De 
counselor draagt zorg voor verslaglegging en communicatie naar de afdelingsleider, mentor en ouders.

OVERDR ACHT
Overdracht	van	informatie	(ook	vertrouwelijke	informatie)	naar	een	andere	vestiging	of	een	andere	school	valt	binnen	
de wettelijke kaders. Binnen de vestigingen van één scholengemeenschap is dit toegestaan zonder toestemming van de 
leerling. Wanneer de informatie naar een andere school gaat, is hiervoor toestemming van de leerling nodig. Bij dit alles 
blijft de locale directie de eindverantwoording houden.
Het is van groot belang dat er duidelijke afspraken zijn over de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid waarmee omgegaan 
wordt met de informatie van leerlingen.

COMMUNIC ATIE
Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar de samenstelling van het ZAT aan belanghebbenden bekend gemaakt. In het 
informatieboekje en op onze website staat de zorgstructuur beschreven. Via de website worden de leerlingen op de hoogte 
gesteld. Eens per jaar wordt over de werkzaamheden van het ZAT verslag gedaan aan het lerarenberaad. 
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BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNING: DERDELIJNS

ADVIES EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING:	Het	Advies	en	Meldpunt	Kindermishandeling	(AMK)	is	de	
centrale instantie voor het vragen van advies over of het melden van kindermishandeling. Elke provincie en grootstedelijke 
regio heeft zijn eigen Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

ALTRA	COLLEGE	(DE	WERKRUIMTE): Neemt leerlingen op met een REC-4 indicatie die niet kunnen functioneren 
in	het	reguliere	onderwijs.	(Havo/Vwo	slechts	voor	leerlingen	van	de	onderbouw).	Het	gaat	hierbij	om	leerlingen	met	een	
psychiatrische stoornis of leerlingen met ernstige gedragsproblematiek.

BA SCULE: geeft ondersteuning en ambulante begeleiding t.b.v. leerlingen met bepaalde stoornissen (ASS, angststoornis, 
schoolfobie).

BUREAU JEUGDZORG: bij deze instantie kan school terecht voor informatie, advies en hulp over opvoeden en 
opgroeien.

BRIJDER VERSL AVINGSZORG: Deze instelling is er voor hulp of advies bij problemen met gebruik van alcohol, drugs 
en/of medicijnen en voor een verslavende gewoonte als bijvoorbeeld gokken.

LUCERTIS	(VOORHEEN	DIJK	EN	DUIN): GGZ Lucertis is een instelling voor gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg. Zij bieden hulp aan mensen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen. Die hulp kan 
bestaan uit behandeling, begeleiding of verpleging. Er worden ook cursussen en voorlichting gegeven. Soms gaat het maar 
om één enkel gesprek; soms om opname voor dag en nacht.

GGD: Ondersteunt school en/of leerling bij gezondheid en/of sociale problematiek

ONDERTOEZICHTSTELLING: Deze maatregel houdt in dat kind en ouders begeleiding krijgen van een gezinsvoogdij-
instelling. De ouders worden beperkt in hun ouderlijk gezag. De gezinsvoogd zal het kind begeleiden en de ouders helpen bij 
de opvoedingsproblemen.

OPDC: Vanuit dit centrum wordt advies en begeleiding geboden aan scholen voor voortgezet onderwijs. Ook tijdelijke 
opvang	(time-out)	van	gedragsmoeilijke	leerlingen	behoort	tot	de	mogelijkheden.	

SAMENWERKINGSVERBAND Z A ANSTAD: In dit Samenwerkingsverband zijn alle VO-scholen van 
Zaanstad vertegenwoordigd om passende afspraken te maken over een zo goed mogelijk dekkend onderwijsaanbod. 
Het Samenwerkingsverband zorgt ook voor de Commissie voor Toewijzing en Advies en treedt op als advies- en 
bemiddelingsorgaan.

R A AD VAN KINDERBESCHERMING: Dit is geen hulpverleningsinstantie. Zij zoeken uit welke vorm van hulp het 
beste is voor ouders en kind. Ze zorgen ervoor dat die hulp op gang komt. De raad doet onderzoek in situaties waarin de 
ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd. Uit dit onderzoek kan een advies volgen voor vrijwillige hulpverlening. De raad 
kan er ook voor zorgen dat de hulp door de rechter verplicht wordt gesteld.
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LI JST VAN FUNCTIONARISSEN

TEAM ONDERSTEUNING
Dhr. O. den Otter - zorgcoördinator & aanspreekpunt ‘pesten’  
Mw. J. van der Werff - counselor & SMW    

ZORG ADVIES TEAM
Dhr.	O.	den	Otter	(zorgcoördinator)		-		voorzitter	-	o.denotter@pascalcollege.org
Mw. J. van der Werff - jvdwerff@smdzw.nl 
Mw. M. Zwart - mzwart@ggdzw.nl
Mw.	P.	van	Dolen	(leerplichtambtenaar	Zaanstad)
Jeugdteam Weerpad

VERTROUWENSDOCENT
Mw. I. van Veen - i.vanveen@pascalcollege.org

TOPTALENTENCOÖRDINATOR
Mw. L. de Groot - l.degroot@pascalcollege.org

SCHOOLGEZONDHEIDSZORG
GGZ
Mw.	M.	Zwart	(schoolarts)	

LEERPLICHTAMBTENA AR
leerplicht@zaanstad.nl

VEIL IGHEIDSCOÖRDINATOR
Dhr. J.N. Smit

POLITIE Z A ANSTREEK
Mw. M. Schagen - 0800-8844

L ANDELIJKE KL ACHTENCOMMISSIE PROTESTANTS CHRISTELI JK ONDERWIJS
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG 
Telefoon	secretariaat:	070-3861697
info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org

BOVENSCHOOL SE VERTROUWENSDOCENTEN
Mw. K. Waltjé - k.waltje@comeniuslyceum.nl
Dhr. R. Nojoredjo - r.nojoredjo@meridiaancollege.nl
Dhr. K. Goedemondt - k.goedemondt@cygnusgymnasium.nl
Mw. A. Krikke - a.krikke@hogelant.nl
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DYSLEXIE

Dyslexie valt onder zorg, maar is direct gelinkt aan het taalbeleid op het Pascal College. Er is dus overleg tussen de 
coördinatoren van zorg, taalbeleid en dyslexie.
De	dyslexiecoördinatoren	overleggen	en	maken	afspraken	met	het	SOS-bureau	(School	en	Onderwijs	Service).	Zij	
onderhouden het contact met de ouders en geven leerlingen advies bij problemen. Zij adviseren ook de docenten.
Leerlingen die een officiële dyslexieverklaring kunnen voorleggen, krijgen in het begin van het schooljaar een dyslexiekaart. 
Op deze kaart staat vermeld van welke faciliteiten deze leerlingen kunnen gebruik maken. Het gaat o.a. om extra tijd bij 
proefwerken, rekening houden met bepaalde spellingsfouten, een groter lettertype bij toetsen, niet luidop hoeven te lezen. 
In samenspraak met de dyslexiecoördinatoren, kan toelating gegeven worden om tijdens de lessen of toetsen met de 
computer te werken.
Het is de verantwoordelijkheid van de dyslect om zijn docenten in te lichten over deze faciliteiten.
De verschillende secties hebben afspraken gemaakt over hoe spellingsfouten beoordeeld worden in geval van dyslexie. (cfr. 
verder:	afspraken	secties)
De kosten voor hulpmiddelen zoals een laptop of speciale software neemt de school niet op zich. Ook remediërende 
behandelingen zijn niet de verantwoordelijkheid van de school.
Omdat de ervaring heeft geleerd dat heel wat dyslectische leerlingen niet als dusdanig zijn gediagnosticeerd in de lagere 
school, worden bij het begin van het schooljaar alle leerlingen uit de brugklassen gescreend met het digitale programma 
Muiswerk. 
Leerlingen die hier als potentiële dyslecten uitkomen, volgen een remedial teaching programma ‘lezen-spellen’, eveneens 
met Muiswerk. 
Indien nauwelijks of geen vooruitgang wordt geboekt, wordt aan de ouders gevraagd of ze akkoord gaan met een officiële 
test afgenomen door het SOS-bureau.  De kosten van deze test worden gedeeld door de school en de ouders. Bij officiële 
vaststelling van dyslexie krijgen ook deze leerlingen een dyslexiekaart. 
Op deze manier kunnen zo goed als alle dyslecten opgespoord worden bij het begin van hun middelbare school-carrière.

AFSPR AKEN SEC TIES 
Algemeen 
voor ALLE vakken :
	 -	 extra	tijd	bij	toetsen	geven	(10%	indien	mogelijk)
 - vergrote versie van de toetsvragen bezorgen op verzoek
 -  werken op laptop toestaan bij toetsen of om nota te nemen tijdens de les (moet bij het begin van het schooljaar 

meegedeeld	worden	aan	de	dyslexiecoördinatoren)
	 -	 audioboeken	toestaan	(ook	voor	de	leeslijst	bij	de	talen)
	 -	 	extra	mondeling	overhoren	in	geval	van	ernstige	dyslexie	(met	uitzondering	van	specifieke	schrijftoetsen	bij	de	talen)
 -  elk jaar bespreekt iedere sectie een toets van een dyslectische leerling om vast te stellen of iedereen op dezelfde 

manier beoordeelt

Specifiek
Nederlands 
 1. Spellingtoets
   Spelfouten worden aangerekend. 
	 2.	 Andere	toets	(bvb.	schrijfopdracht)
   - Spelfouten worden niet aangerekend
   - Werkwoordspelling : maximaal 3 fouten aangerekend
   - Taal, zinsbouw, interpunctie worden wel in rekening gebracht

Vreemde talen:
 1. Kennistoets
  - Spelfouten worden niet aangerekend. Klopt het woord hardop gelezen? Ok.
  -  Grammaticale fouten tellen wel mee. Twee voorbeelden: fouten in de vervoeging worden fout gerekend (uitz: 

klinkerverwisseling).	Het	onderscheid	tussen	mannelijke	en	vrouwelijke	woorden	moet	ook	gekend	zijn.
 2. Schrijftoets
  - Spelfouten worden niet aangerekend
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  - Grammaticale fouten tellen wel mee
  - Zinsbouw wordt wel in rekening gebracht

Niet taalvakken
Spelfouten worden niet aangerekend. Met andere woorden, een fout gespeld woord wordt goed gerekend wanneer 
begrepen wordt wat de dyslect bedoelt.

TOPTALENTENBEGELEIDING
Het Pascal College heeft een aantal leerlingen met uitzonderlijke talenten op het gebied van bijvoorbeeld sport, muziek, 
dans of acteren. Deze leerlingen kunnen gebruik maken van begeleiding door de toptalentencoördinator van de school. 
Hierdoor kunnen ze de ontwikkeling van hun toptalent optimaal combineren met hun schoolopleiding.
De toptalentencoördinator is een belangrijk persoon in het toptalentenbeleid van het Pascal College. Deze beslist met de 
betreffende afdelingsleider of een leerling in aanmerking komt voor toptalentenbegeleiding.
Tot de begeleiding behoort onder andere dat de leerling de gelegenheid krijgt deel te nemen aan speciale externe 
oefenprogramma’s voor het onderdeel waarin hij of zij uitblinkt. Als er geen andere mogelijkheden zijn, kunnen reguliere 
trainingen onder schooltijd worden gevolgd. Daarnaast mag een toptalent meedoen met bijvoorbeeld belangrijke audities, 
optredens, uitvoeringen, selectiewedstrijden en wedstrijden van nationale teams of wedstrijden op internationaal niveau. 
Alle reguliere lesuren die gemist worden, moeten worden ingehaald tijdens het studiehulp-uur, in de huiswerkklas of onder 
begeleiding van een docent in de mediatheek of een klaslokaal.
Steeds vindt hierover overleg plaats tussen de toptalentencoördinator en de afdelingsleider van de leerling.
Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld in het geval van slechte schoolprestaties, kan de afdelingsleider na overleg met de 
toptalentencoördinator terugkomen op het besluit een leerling de status van toptalent te geven.
De precieze voorwaarden voor het verstrekken van toptalentenbegeleiding en de faciliteiten ervan zijn geformuleerd in het 
stuk Toptalentenbeleid, dat op de website te vinden is.
 

HOOGBEGAAFDHEID/MEERBEGAAFDHEID
Leerlingen die in de brugklas de basisstof al te gemakkelijk blijken aan te kunnen, kunnen opstromen naar  het gymnasium. 
Er kan verdiepingsstof worden aangeboden voor de vakken wiskunde, Engels, Frans en Nederlands. Ook heeft het 
gymnasium	masterclasses	ten	einde	te	komen	tot	meer	(individueel)	maatwerk.	In	de	bovenbouw	kunnen	deze	leerlingen	
examen doen in een extra vak. Er wordt gestreefd naar een uitdagende omgeving op basis van maatwerk.
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KWALITEITSZORG EN VERBETERPLANNEN

Jaarlijks zal het schoolondersteuningsplan geëvalueerd worden door de leden van het ZAT, bestaande uit zorgcoördinator, 
schoolleiders en externe zorgverleners. Verbeteringen en aanpassingen zullen opgenomen worden in het 
ondersteuningsverbeterplan.

Omdat de zorgstructuur van het Pascal College altijd in ontwikkeling is zullen er korte en lange termijn doelen gesteld 
worden.

Korte termijn doelen:
	 •	Docenten	onderbouw	scholen	op	gebied	van	omgaan	met	faalangstige	leerlingen	(herhaling)
 • Structureel gebruiken van het leerlingvolgsysteem en hierbij de onderlinge overdracht versterken
 • Continueren van faalangsttraining in klas 1
 • Onderzoeken van de mogelijkheden mbt trajectvoorziening
 • Organiseren van een tweetal ouderavonden
	 •	Organiseren	van	voorlichting	omtrent	social	media	(Klas	1&2)	
	 •	Organiseren	van	voorlichting	omtrent	sexting&grooming	(Klas2)
	 •	Organiseren	van	voorlichting	omtrent	drank&drugs	(klas	3)

Lange termijn doelen:
 •  Door middel van de PDAC-cyclus het ondersteuningsaanbod sluitend maken voor de leerlingpopulatie van het Pascal 

College. 
 •  Mogelijkheden voor onderwijs aan leerlingen met auditieve, visuele of fysieke beperkingen onderzoeken en mogelijk 

uitbreiden.
	 •	Onderzoeken	of	de	SVL	(schoolvragenlijst)	een	interessant	middel	is	om	toe	te	voegen	aan	ons	leerlingvolgsysteem.

Ambities:
 • Dyscalculie-protocol ontwikkelen en uitvoeren
 • Aanspreekpunt “Pesten” verduidelijken binnen de schoolorganisatie
 • Verder digitaliseren van OPP’s
 •  Ambulante Begeleiding inzetten om het competentie-niveau van de docenten te vergroten en zo een olievlekwerking 

te bewerkstelligen
 • Ontwikkelen van maatwerk voor meer/hoog begaafde leerlingen
 • Ouderbetrokkenheid vergroten door meerder contactmomenten rond een thema te organiseren.
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STRUCTUUR IN DE ONDERSTEUNING

Schema nieuwe aanmelding leerlingen bij de counselors:

1. AFDELINGSLEIDER EN MENTOR MELDEN LEERLING AAN
Alle aanmeldingen bij het team ondersteuning gaan via de afdelingsleider. De mentor neemt contact op met de 
afdelingsleider en het aanmeldingsformulier wordt ingevuld. Het formulier wordt bij voorkeur digitaal gestuurd naar 
o.denotter@pascalcollege.org. 
Eventueel kunnen de aanmeldingsformulieren in het postvakje van de zorgcoördinator worden gedaan. 

2. ZORGCOÖRDINATOR NEEMT CONTACT OP MET AFDELINGSLEIDER EN MENTOR
De aangemelde leerling wordt in het eerstvolgende overleg besproken. Dit overleg vindt elke dinsdagochtend plaats. De 
zorgcoördinator koppelt terug naar de afdelingsleider en de mentor die de begeleiding doet. 
Eventueel wordt de leerling terugverwezen naar de mentor en kan deze begeleid worden in de ondersteuning van de 
desbetreffende leerling.

3. TERUGKOPPELING NAAR MENTOR NA 2 Á 3 GESPREKKEN
In het wekelijkse overleg tussen zorgcoördinator en counselor/SMW wordt afgesproken hoeveel gesprekken er gevoerd 
zullen worden met de leerling. Na twee of drie gesprekken wordt de begeleiding geëvalueerd met de mentor. Er wordt 
geïnformeerd of de mentor veranderingen ziet bij de leerling. De mentor stelt de afdelingsleider op de hoogte.
Er wordt heel zorgvuldig omgegaan met de vertrouwelijkheid van de gegevens van de leerling.

4. VOOR LAATSTE GESPREK AFDELINGSLEIDER/MENTOR INFORMEREN
De mentor wordt vlak voor het laatste gesprek met de leerling geïnformeerd dat de begeleiding ten einde loopt. Eventuele 
opmerkingen van de mentor worden meegenomen in het afrondende gesprek met de leerling en de mentor wordt op de 
hoogte gebracht van de afspraken die met desbetreffende leerling zijn gemaakt.  
De mentor meldt dit aan de afdelingsleider.
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SIGNALERINGSLIJST

Deze lijst wordt door de mentor ingevuld om de problemen van een leerling beter in kaart te brengen. 
Graag de ingevulde lijst doorspreken met de leerling

Naam :  ..........................................................................................................................................................................     Jongen       Meisje  

Klas :  ..........................................................................................................................................................................

Naam mentor :  ..........................................................................................................................................................................

Datum :  ..........................................................................................................................................................................
 
PRESTATIES EN LEERRESULTATEN
De resultaten zijn slecht/onvoldoende    De resultaten zijn goed/voldoende 
De resultaten zijn sterk wisselend    De resultaten zijn stabiel 

HUISWERK
Het huiswerk wordt meestal niet gemaakt    Het huiswerk wordt wel gemaakt 
Het huiswerk wordt niet geleerd    Het huiswerk wordt wel geleerd 

CONTACT MET MEDELEERLINGEN
Kan niet goed samenwerken    Kan goed samenwerken 
Pest anderen vaak    Pest anderen nooit 
Slaat	(trapt,	schopt)	anderen	 	  	 Slaat	(trapt,	schopt)	anderen	nooit	
Legt de schuld vaak bij de ander    Kan eigen rol best toegeven 
Toont geen respect voor medeleerlingen    Toont respect voor medeleerlingen 
Pakt ongevraagd spullen van medeleerlingen     Vraagt medeleerlingen als hij iets nodig heeft 

CONTAC T ME T DE DOCENT
Komt afspraken niet na    Houdt zich aan de gemaakte afspraken 
Respecteert docent niet    Respecteert docent 
Heeft grote moeite met contact maken    Heeft geen moeite met contact maken 
Leerling heeft vaak grof taalgebruik    Leerling heeft geen grof taalgebruik 
Heeft geen vertrouwen in de docent    Heeft veel vertrouwen in de docent 

GEDR AG IN DE KL A S
Veroorzaakt vaak onrust in de klas    Veroorzaakt nauwelijks onrust in de klas 
Negatieve invloed op de sfeer in de klas    Positieve invloed op de sfeer in de klas 
Is lusteloos    Is energiek/levendig 
Roept vaak door de klas    Wacht op zijn/haar beurt 

WERKHOUDING
Werk is nooit af binnen de gestelde tijd    Werk is af binnen de gestelde tijd 
Kan geen hulp vragen    Vraagt indien nodig om hulp 
Maakt ongemotiveerde indruk    Maakt gemotiveerde indruk 
Niet geconcentreerd tijdens uitleg    Let goed op tijdens de uitleg 
Niet geconcentreerd tijdens het werken    Is geconcentreerd aan het werk 
Heeft altijd behoefte aan meer uitleg    Heeft geen behoefte aan meer uitleg 

ZELFBEELD EN WELBEVINDEN
Heeft geen zelfvertrouwen    Heeft ruim voldoende zelfvertrouwen 
Lijkt zich niet prettig te voelen    Lijkt zich prettig te voelen in de les 
Maakt een depressieve indruk    Maakt een opgewekte indruk 
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A ANVULLENDE OPMERKINGEN 

Wil altijd de baas spelen   Is nooit de baas 
Werkt ijverig   Is lui
Is gemotiveerd voor werk op school   Toont geen interesse voor schoolwerk 
Houdt koppig standpunt vol   Is meestal bereid standpunt te wijzigen 
Heeft veel vrienden    Heeft geen vrienden 
Luistert aandachtig    Kan aandacht kort vasthouden 
Is altijd vrolijk   Is chagrijnig 
Kan onder tijdsdruk prestaties leveren   Presteert niets onder tijdsdruk 
Heeft veel zelfvertrouwen   Heeft weinig zelfvertrouwen 
Treedt beslist op   Is weifelend in optreden 
Maakt het werk met volharding af   Heeft veel aanmoediging nodig 
Kan aandacht langdurig op werk richten    Is snel afgeleid 
Treedt zelfverzekerd op   Twijfelt vaak aan eigen kunnen 
Erkent gemakkelijk ongelijk   Geeft nooit ongelijk toe 
Past zich gemakkelijk aan in de groep   Is een eenling 
Werkt gemotiveerd   Moet steeds gestimuleerd worden 
Plaagt anderen zelden   Is sterk geneigd om anderen te plagen 
Is altijd op tijd op school   Is vaak te laat 

HULPVR A AG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD
 
Als	school	hebben	we	aandacht	voor	de	leer-	en	de	sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	onze	leerlingen.	Als	blijkt	dat	er	
omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgteam van de school 
besproken	worden.	Als	er	vermoeden	is	dat	die	belemmeringen	zich	in	de	thuissituatie	voordoen,	zal	de school hierover in 
gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden. In een aantal gevallen kan sprake zijn van kin-
dermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. 
Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een 
stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. 
Op	elke	school	is	een	aandachtsfunctionaris	die	de	toepassing	van	de	meldcode	implementeert	en	coördineert.	Het	volgen	
van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij het Algemeen Meldpunt 
Kindermishandeling	(AMK).	Ouders/verzorgers	worden	altijd	geïnformeerd	over	een	dergelijke	melding.	 
Binnen	het	Pascal	College	is	mevrouw	J.	van	der	Werff	de	aandachtsfunctionaris	Kindermishandeling. 
De wet meldcode is per juli 2013 verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke 
ondersteuning,	jeugdzorg	en	justitie. 

MATCHPOINT		-		VERWIJSINDEX	STADSREGIO	AMSTERDAM 

Er zijn verschillende professionals betrokken bij de leerling. Zij hebben het recht om zorgen en/of risico’s over de leerling te 
noteren in de verwijsindex. Dit is een digitaal systeem waarin professionals noteren dat er zorgen zijn over een jongere. In het 
systeem wordt niet vastgelegd om welke zorgen het gaat. Het systeem maakt het mogelijk dat professionals uit verschillenden 
organisaties	samen	met	de	ouders	en	de	jongere	sneller	komen	tot	overleg	en	afgestemde	hulpverlening.	

In	Matchpoint	staat	alleen	dat	een	professional	betrokken	is	bij	de	zorg	voor	het	kind.	Er	staat	geen	inhoudelijke	informatie	
in	over	de	zorgen	zelf.	Van	de	leerling	staan	verder	de	naam,	adres,	woonplaats	en	leeftijd	in	het	systeem.	Deze	gegevens	
blijven	in	het	systeem	staan	zolang	er	zorgen	zijn	over	de	leerling	met	een	wettelijk	bepaalde	maximum	termijn	van	twee	
jaar. Alleen hulpverleners die zelf betrokken zijn bij de leerling, kunnen de gegevens inzien. 
Veel	organisaties	die	in	de	stadsregio	Amsterdam	(stad	Amsterdam	en	de	regio’s	Zaanstreek	–	Waterland	en	Amstelland	–	De	
Meerlanden)	professioneel	betrokken	zijn	bij	de	hulpverlening	aan	kinderen	en	jongeren,	werken	met	Matchpoint.	Denk	aan	
organisaties	als	de	GGD,	Bureau	Jeugdzorg	en	instellingen	voor	Maatschappelijk	Werk,	maar	ook	aan	scholen,	gemeenten,	
welzijnsinstellingen en huisartsen.

In	Nederland	mag	persoonlijke	informatie	worden	opgenomen	in	een	systeem	als	Matchpoint	mits	een	kind	of	jongere	en/
of	zijn	ouders/verzorgers	vooraf	geïnformeerd	zijn.	Dit	is	niet	nodig	wanneer	er	sprake	is	van	een	onveilige	situatie	voor	het	
kind	of	de	jongere	en/of	voor	de	professional	die	de	zorg	heeft.	Deze	beslissing	moet	met	duidelijke	redenen	onderbouwd	
kunnen worden. 
De	betrokkene	en/of	zijn	wettelijke	vertegenwoordiger	kan	bij	de	verantwoordelijke	gemeente	bezwaar	aantekenen	tegen	
de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in Matchpoint. Dit verzoek kan ingediend worden bij een ambtenaar van 
de gemeente waar de leerling ingeschreven staat.
Meer	informatie	vindt	u	op:		www.matchpoint.amsterdam.nl.
Indien	u	vragen	heeft	kunt	u	contact	opnemen	met:	matchpoint@stadsregioamsterdam.nl.
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HOE WERK T MATCHPOINT?
Alleen jongeren tot 23 jaar van wie vaststaat dat er ongerustheid is bij professionele hulpverleners, worden via een 
ketenregistratie	in	Matchpoint	geregistreerd.	Begeleiders	op	school,	maatschappelijk	werkers,	artsen	en	andere	
professionals	geven	met	deze	registratie	aan	dat	zij	betrokken	zijn	bij	de	zorg	aan	de	leerling	en	dat	afstemming	met	andere	
betrokken	professionals	belangrijk	is.	Zij	besluiten	tot	deze	registratie	op	basis	van	de	in	de	wet	opgenomen	criteria.	 
Deze kunt u vinden op: www.meldcriteria.nl.

Bij	het	afgeven	van	een	registratie	over	het	kind	zijn	er	drie	mogelijkheden:
1	 	Een	professional	heeft	zorg	geuit	en	een	registratie	afgegeven	in	Matchpoint.	De	ouder	wordt	geïnformeerd	over	deze	

registratie	door	deze	persoon.	In	overleg	met	de	ouder/verzorger,	kan	hij/zij	het	initiatief	nemen	om	met	hulpverlening	
in gesprek te gaan over gezamenlijke oplossingen.

2	 	Twee	of	meer	professionals	hebben	zorg	geuit	en	een	registratie	afgegeven	in	Matchpoint.	De	ouder/verzorger	wordt	
hierover geïnformeerd. Matchpoint wijst de professionals op elkaars betrokkenheid bij de leerling.

3  Matchpoint wijst een zorgcoördinator aan. De zorgcoördinator bewaakt dat hulpverleners goed samenwerken om de 
leerling afgestemde hulpverlening te bieden en dat er 1 aanspreekpunt komt voor 
het gezin. 

Bij	het	afgeven	van	een	registratie	over	de	leerling	door	een	hulpverlener	gebeuren	twee	dingen:
1	 	Het	wordt	aan	de	leerling	verteld	als	hij/zij	ouder	is	dan	12	jaar.	Tot	de	leeftijd	van	16	worden	ook	de	ouders/verzorgers	

geïnformeerd.
2 Hulpverleners overleggen met de leerling over de manier waarop ze de leerling het beste kunnen helpen.
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SVL | SCHOOLVRAGENLIJST

J.A.E. Smits & H.C.M. Vorst
• Zicht op leerling en school
• Beproefd toetsingsinstrument voor advies en begeleiding

DOEL
De meningen en attitudes van leerlingen bepalen in grote mate het onderwijs-leerproces en het schoolklimaat. Met de 
Schoolvragenlijst verzamelt u op beproefde wijze gegevens over leerlingen en hoe zij de school ervaren. Niet alleen hun 
gedrag en hun opvattingen over uiteenlopende aspecten van school worden zichtbaar gemaakt, u krijgt ook een beeld van 
hoe de leerling zichzelf ziet. Het biedt een instrument om adequate adviezen te geven voor individuele leerlingen, klassen of 
het onderwijs.

DOELGROEP
De	Schoolvragenlijst	kan	worden	toegepast	bij	leerlingen	van	groep	6,	7	en	8	van	het	Basisonderwijs	en	klas	1,	2	en	3	van	het	
Voortgezet	Onderwijs	(VBO,	MAVO,	HAVO	en	VWO).	Voor	beide	onderwijsniveaus	is	een	volledige	(A	+	B)	en	een	verkorte	
vragenlijst	(A	of	B)	ontwikkeld	met	afzonderlijke	normen	per	klas	en	per	schooltype.

BESCHRIJVING
In de eerste plaats wordt de werkhouding van de leerling onderzocht. Deze motivatie ten opzichte van het schoolwerk 
wordt	getoetst	aan	de	hand	van	leertaakgerichtheid	(LG),	concentratie	in	de	klas	(CK)	en	de	huiswerkattitude	(HA).	Inzicht	
over het welbevinden of de sociaal-emotionele houding ten opzichte van het schoolleven, wordt verkregen door vragen met 
betrekking	tot	plezier	op	school	(PS),	het	sociaal	aanvaard	voelen	van	de	leerling	(SA)	en	diens	relatie	met	leerkrachten	(RL).	
Het	zelfvertrouwen	van	de	leerling	wordt	gemeten	aan	de	hand	van	uitdrukkingsvaardigheid	(UV),	zelfvertrouwen	bij	het	
maken	van	proefwerken	(ZP)	en	sociale	vaardigheid	(SV).	Aanvullend	wordt	bekeken	in	hoeverre	de	leerling	de	neiging	heeft	
zichzelf	in	een	(onrealistisch)	gunstig	daglicht	te	stellen	(SW	-	sociale	wenselijkheid).	 
 
De volledige vorm van de Schoolvragenlijst bestaat uit 160 stellingen.  
De verkorte parallelle vormen A en B uit elk 80 stellingen. 

AFNAME OMSCHRIJVING
De afname van de verkorte vorm duurt ongeveer 30-45 minuten, de volledige vorm kan meestal binnen een lesuur van 45 
minuten ingevuld worden. In bijzondere gevallen, zoals bij zeer langzame leerlingen, zijn soms twee lesuren noodzakelijk. De 
SVL kan zowel individueel als klassikaal afgenomen worden.
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AANMELDINGSFORMULIER	ZORG	ADVIES	TEAM	12-18	JAAR                     

 Naam school :         

 Naam docent :       

 Naam mentor :       

 Leerjaar   :   1  2  3  4  5  6     Datum aanmelding             -            - 20  

Aanmelding van leerling
 Anoniem       Op naam met toestemming van ouders/verzorgers       Leerling is op de hoogte

Onderwijstype
 Havo       VWO       Gymnasium

Beschikking
 LGF : Cluster 

                                   
LEERLING EN GEGEVENS

 Naam :         Jongen       Meisje   

 Straat* :       

 Postcode/plaats* :       

 Geboortedatum* :                                                           Leeftijd       

 Telefoon* :       
 
 Huisarts* :       
*Niet invullen als aanmelding anoniem is

GEGEVENS	OUDER(S)	VERZORGER(S)

 Biologische ouders  :  Ja       Nee      
 
 Naam vader :       

 Naam moeder :       

SCHOOLLOOPBAAN
Hoe is de schoolloopbaan van de leerling te omschrijven?
 Geen afwijkende schoolloopbaan       Eén keer gedoubleerd         Zij-instromer
	Van	school	verwisseld	vanwege	natuurlijke	oorzaken	(bijvoorbeeld	verhuizing)
 Van school verwisseld vanwege problemen op vorige school

 
 IQ                                                                 CITO score                
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IS ER IN DE AFGELOPEN DRIE MAANDEN SPRAKE VAN SCHOOLVERZUIM GEWEEST
 Ja  Nee                    Gemeld bij leerplicht

GEZINSSITUATIE
Zijn er bijzonderheden in de gezinssituatie 
 Nee  

 
 Ja, namelijk :    

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

 

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

VERKENNING PROBLEEM          

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

  

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

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE PROBLEEMSITUATIE
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

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

HULPVRAAG VAN DE SCHOOL
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

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

HULPVRAAG VAN DE LEERLING
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

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

WELKE	PROBLEMEN	ZIJN	VOOR	U	AANLEIDING	VOOR	AANMELDING?	(MEERDERE	ITEMS	MOGELIJK)
 Gezinssituatie/problemen
 Fysieke en/of psychosomatische klachten of problemen
 Leerachterstand/leerproblemen
 Zorgwekkend of ongeoorloofd schoolverzuim, slechte motivatie voor school
 Overheersend gedrag ten opzichte van anderen
 Agressief gedrag
 Ongedurig gedrag
 Grensoverschrijdend gedrag
 Angstig gedrag
 Sociaalangstig gedrag
 Somber gedrag
 Politie- en/of justitiecontacten
 Gezondheid, lichamelijke klachten
 Relatieproblemen
 Anders, namelijk       

SINDS WANNEER WORDEN DE AANGEGEVEN PROBLEMEN GESIGNALEERD  
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ONDERNOMEN ACTIES OP SCHOOL
 Overleg gevoerd met ouders/verzorgers
 Bespreking in leerling overleg/mentoroverleg
 Onderzoek door schoolverpleegkundige
 Contact maatschappelijk werk
 Contact met leerplichtambtenaar

 Anders, namelijk :    

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

 

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

WAT ZIJN DE RESULTATEN VAN DE ONDERNOMEN ACTIES  :    

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

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

 

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

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

IS ER AL SPRAKE VAN ZORG/HULPVERLENING AAN DEZE LEERLING DOOR EEN EXTERNE INSTELING?
 Ja
 Nee
 Dit is niet bekend

VRAAG AAN HET ZORG ADVIES TEAM
 Collegiale consultatie door het ZAT
 Aanvullend onderzoek
 Interventies door het ZAT
 Doorverwijzing door het ZAT naar externe hulpverlening
 Ondersteuning school
 Ondersteuning school middels ambulante begeleiding
	Ondersteuning	middels	PAB	(preventieve	ambulante	begeleiding)

 Anders, namelijk :    

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

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

TOELICHTING  

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

 

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

BIJBEHORENDE DOCUMENTEN
 Ingevulde signaleringslijst 12-18 jaar
	Toestemmingsformulier	ouder(s)/verzorger(s)
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TOESTEMMINGSFORMULIER OUDERS/VERZORGERS VOOR AANMELDING 
BIJ HET ZORG ADVIES TEAM VAN HET PASCAL COLLEGE

Ondergetekende,	ouder/voogd	van	(naam	kind):		
  
     .............................................................................................................................................................................................................  
   
•  Geeft hierbij toestemming tot een aanmelding bij het Zorg Advies Team en is op de hoogte van de inhoud van het 

aanmeldingsformulier;
•  Is door de organisatie op de hoogte gebracht van de doelstellingen en werkwijze van het Zorg Advies Team;
•	 	Geeft	toestemming	om	belangrijke	informatie	over	(de	achtergrond	van)	de	problemen	van	het	betreffende	kind	door	te	

geven aan het Zorg Advies Team;
•  Geeft toestemming om met het Zorg Advies Team te overleggen over de problemen en de mogelijke aanpak daarvan;
• Zorgt voor informatie aan de andere ouder/verzorger.

Dit formulier maakt deel uit van het protocol privacy Zorg Advies Team. 
Dit protocol ligt ter inzage bij de zorgcoördinator van de organisatie.

A ANMELDER 
Naam  ..............................................................................................................................................................................................................

 

Handtekening
  
    

Datum  .........................- ............................  - ...............................

VERKLARING VAN TOESTEMMING VOOR  
HET OPVRAGEN VAN INFORMATIE

De	ouder(s)/verzorger(s)	van	(naam	kind):	  ................................................................................................................................................................................................
 
Verlenen hierbij toestemming aan het Zorg Advies Team voor onderlinge uitwisseling van gegevens uit het 
dossier van het kind.

Naam	ouder(s)/verzorger(s)	  ..............................................................................................................................................................................................................

Handtekening ouder/verzorger                            

   
   
Datum  .........................- ..............................- ...............................
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AANMELDINGSFORMULIER COUNSELING

Datum aanmelding  -  -  

Naam leerling  .............................................................................................................................................................................................................

 
Klas  .......................................................................................   Leerlingnummer  .........................................................................
 
Geboortedatum  -  -  

Mentor  .............................................................................................................................................................................................................

 
Adres   .............................................................................................................................................................................................................

Telefoon  .............................................................................................................................................................................................................

Naam	ouder(s)/verzorger(s)	  .............................................................................................................................................................................................................

Adres  .............................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer(s)	  .............................................................................................................................................................................................................

Gezinssamenstelling  .............................................................................................................................................................................................................

Thuissituatie  bekend    onbekend     problematisch    normaal

Bijzonderheden  .............................................................................................................................................................................................................

  

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

 

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

 
Aanmelding afdelingsleider 
   .............................................................................................................................................................................................................  

   

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

   

  

Wat is het probleem 
   .............................................................................................................................................................................................................  

   

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

  

  

Sinds wanneer speelt het probleem
   .............................................................................................................................................................................................................

  

   .............................................................................................................................................................................................................
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REEDS ONDERNOMEN AC TIES EN/OF EERDERE A ANMELDING ELDERS
S.v.p. onderstaande tabel invullen. Indien mogelijk; in de laatste kolom ook aangeven waarom het gewenste resultaat niet werd bereikt.

Soort actie/interventie  Door wie of welke instelling  Wanneer      Resultaat  
	 	 	 	 	 	 					+						+/-								-	
.......................................................................   ..................................................................................................................   ......................................................          

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat wil je bereiken of wat zijn je verwachtingen?    Streefdatum
.....................................................................................................................................................................................................................................................   ...............................................

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

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

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

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

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

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

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



HANDELINGSPLAN COUNSELING

Naam leerling  .....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Klas  ......................................................................      Geboortedatum  ......................................................................................................................

 

Mentor  .....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Datum behandeling Kernteam Zorg    ..............................................................................................................................................................................................................
 

Ingevuld door  .....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Eerste handelingsplan        Ja   nee Vervolghandelingsplan        Ja , nr:   .............  .......................................................

Probleemomschrijving
  .....................................................................................................................................................................................................................................................

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

 

Wat is er gedaan, wat is er bekend?
  .....................................................................................................................................................................................................................................................

 

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

 

Hulpvraag, wat wil je bereiken?
  .....................................................................................................................................................................................................................................................

 

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

 

PL AN VAN HANDELEN
Wat   ......Wie Wanneer  
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

EVALUATIE 
 
Datum evaluatie  .................................................................................................

Betrokkenen  .................................................................................................   ............................................................................................................................................

 

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

 

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

 

AFSPR AKEN
Vervolg handelingsplan   ja    nee
Inbrengen in ZAT    ja    nee
Nader onderzoek door:  Verwijzing naar:
 
  .................................................................................................   ............................................................................................................................................

 

 
Doel bereikt?    ja    nee
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Docenten/OOP

Afdelingsleiders

Directie

Team Ondersteuning

TEAM ONDERSTEUNING IN HET PASCAL COLLEGE

STRUCTUUR VAN DE ZORG AANMELDING

Docent

Counselor

Zorgcoördinator

Mentor

3e lijns zorg
wekelijks overleg 

van het  
Team Ondersteuning



Afdelingsleider



 

De counselor voert een vast aantal gesprekken met de leerling en koppelt terug naar  
mentor/afdelingsleider. Tevens een aankondiging wanneer het laatste gesprek met de leerling plaats 

heeft.
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STRUCTUURGROEP: BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING OP HET PASCAL COLLEGE

De structuurgroep bestaat uit:
Susanne Numan
Onno den Otter
Jolanda van der Werff
Monique	Bloemsma	(Altra)

INLEIDING

Passend onderwijs brengt een grotere diversiteit van ondersteuningsbehoeften met zich mee, ook op het Pascal College. Dit vraagt niet 
alleen om meer expertise, maar ook om een duidelijkere bereikbaarheid van de ondersteuning buiten de klas. Niet alleen voor leerlingen, 
maar ook voor docenten, mentoren, afdelingsleiders en ouders. 

Met de groei van deze ondersteuningsbehoeften groeit ook het zorgteam op het Pascal College. Hierdoor wordt het mogelijk om bereik-
baarheid en de ruimtelijke ordening voor ondersteuning structureler vorm te geven. 

Dit document, gebaseerd op input uit de evaluaties en het functioneren van ondersteuningsstructuren op omliggende scholen, geeft weer 
hoe het zorgteam volgend schooljaar kan en wil werken om leerlingen en docenten te ondersteunen in de zoektocht naar goed onderwijs!

Onno den Otter,

Zorgcoördinator
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1. DOEL EN OPBRENGST VAN DE STRUCTUURGROEP
Het doel van de structuurgroep is de leerlingen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de reguliere lessen. Binnen deze binnen-schoolse 
voorziening krijgen zij ondersteuning om hun onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ondersteuning is twee-
ledig. Enerzijds krijgt de leerling een passend individueel ondersteuningsaanbod en anderzijds kan de structuurgroep gezien worden als 
expertisecentrum binnen de school voor al het personeel betreffende pedagogisch-didactische ondersteuning aan de leerlingen waardoor 
zij ook maximaal inzetten op een optimaal onderwijsleerproces voor leerlingen.

1.1  VER ANT WOORDING
 Op het Pascal College werken docenten en leerlingen op prettige wijze samen. Leerlingen en docenten ervaren een hoge mate van be-
trokkenheid, ook als er andere vragen liggen dan de onderwijskundige. Dit komt onder andere naar voren uit de jaarlijkse leerling-tevre-
denheid	enquête,	de	rapportage	van	de	onderwijsinspectie	en	het	verslag	van	de	collegiale	visitatie	(2015).	De	goede	sfeer	die	hierdoor	
ontstaat is belangrijk voor het schoolsucces van de leerlingen op het Pascal College. In deze sfeer stimuleren docenten de leerling om zelf 
oplossingen te vinden en worden activerende onderwijsvormen ingezet om de leerling eigenaar van het probleem te laten zijn. Ook in de 
ondersteuning	van	de	leerling	(en	de	mentor)	willen	we	op	vergelijkbare	wijze	te	werk	gaan.	Door	de	structuurgroep	en	de	bereikbaar-
heid daarvan worden leerlingen in staat gesteld zelf hun doelen te stellen en ondersteuning te krijgen en vragen waar nodig. Dit sluit 
tegelijkertijd aan bij de visie die het zorgteam heeft op leerling ondersteuning. De leerling moet gemotiveerd zijn om dit probleem aan te 
pakken en hiervoor dus het probleem erkennen. Indien een leerling niet gemotiveerd is om aan een probleem te werken, zal de focus van 
de begeleiding zich richten op het creëren van inzicht waarom iets een probleem is en wat het voordeel van veranderen is. Samenwerking 
met alle betrokkenen is hierbij van belang. 

2. WAT DOET DE STRUCTUURGROEP EN VOOR WIE IS DIT BEDOELD?

2.1  LEERLINGEN
 De structuurgroep is bedoeld voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte; voorheen zorgleerlingen.  De leerling krijgt ondersteuning 
vanuit de structuurgroep op de gebieden die gezamenlijk bepaald zijn (door school, ouders en leerling zelf, evt. ook door externe par-
tijen	en	indien	relevant	hulpverlening).	Gezamenlijk	wordt	een	plan	opgesteld,	het	Ontwikkelingsperspectief	(OPP)	waarin	de	individuele	
ondersteuningsbehoefte en verwachte opbrengst beschreven staat. Hierbij valt te denken Structurele begeleiding, maar ook dat een 
leerling	elke	dag	voordat	de	lessen	starten	naar	een	structuurgroep	gaat	zodat	samen	de	dag	gestructureerd	wordt	(Check-in/Check	out).	
Sommige leerlingen kunnen gebruik maken van een time-out, wanneer een situatie te veel spanning geeft, waardoor het voor de leerling 
lastig is om rustig de les te blijven volgen. Maar er zijn ook leerlingen die in de structuurgroep komen wanneer zij fysiek te vermoeid zijn 
om de lessen te blijven volgend die dag, dat kan bijvoorbeeld komen door een fysieke aandoening die de leerling heeft.
Let wel, een leerling die er vaak uitgestuurd wordt is niet direct een leerling met een ondersteuningsbehoefte, de structuurgroep is im-
mers	geen	“straf-locatie”.	Deze	leerling	geeft	wel	een	signaal	af	dat	mogelijk	leidt	tot	een	plan,	een	Ontwikkelingsperspectief	(OPP),	waarin	
de ondersteuning beschreven zal worden.

2.1.1 Structurele begeleiding
 De structurele begeleiding, volgens afgesproken frequentie en aansluitend bij de doelen van de leerling en de school, zal ook op deze 
plaats gebeuren. Dit is immers de plek waar begeleiders en leerling elkaar kunnen vinden. Er zal gewerkt worden met aparte spreekkamers 
wanneer de besproken ondersteuning niet in de groepsruimte plaats kan vinden. Bij structurele begeleiding denkt men aan; monitoren 
van	schoolvorderingen	en	verzuim	(beiden	in	samenwerking	met	de	mentor),	evalueren	en	reflecteren	op	de	afgesproken	ontwikkeldoe-
len, bijstellen van doelen indien nodig, ondersteunen bij het plannen en organiseren van school- en huiswerktaken. 

2.1.2 Check-in/Check-out
Er is een groep leerlingen die het nodig heeft om ’s ochtends te starten met het doornemen van de dag om succesvol te kunnen zijn in de 
klas; een zogenaamde “check-in”. Van 8:30-10:00 uur is deze mogelijkheid voor leerlingen om hierbij op weg geholpen te worden. Aan het 
einde van de lesdag  kunnen leerlingen ondersteuning vragen bij het plannen van het schoolwerk en agendabeheer.

2.1.3 Time-out
 Naast de check-in is de structuurgroep ook een plek waar leerlingen terecht kunnen voor hun time-out. De leerling of docent geeft aan dat 
het in de klas even niet meer lukt, door middel van een time-out-kaart verlaat de leerling de les om bij de structuurgroep even een pas op 
de plaats te maken. Het doel is hierbij om zo snel als mogelijk weer terug te keren naar de reguliere les. Afhankelijk van de ernst van de 
problematiek en de gevraagde ondersteuning is dit soms dezelfde les nog, vaker een les daarna. 
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2.2  DOCENTEN EN ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL
Vooral mentoren zullen voor een groot deel ontlast worden wanneer hun mentor leerling gebruik maakt van de structuurgroep. De onder-
steuning van een leerling zal veelal vormgegeven worden vanuit de structuurgroep. Dit wil echter niet zeggen dat de mentor geen rol meer 
speelt voor deze leerling. De mentor is juist nog steeds een zeer belangrijke spil in de dagelijkse schoolgang van alle leerlingen. Daarnaast 
is de mentor van zeer groot belang wanneer besloten wordt dat een leerling voldoende heeft kunnen profiteren van het aanbod van de 
structuurgroep en zonder deze extra ondersteuning de schoolloopbaan kan vervolgen. Zoals bij elke andere leerling is de mentor de spin 
in het web die signaleert en ondersteunt. Het is van zeer groot belang dat de mentor en de structuurgroep-medewerkers goed met elkaar 
communiceren.

De structuurgroep dient ook als expertisecentrum wanneer het gaat om gedrag en leerproblemen. 
Hierbij kan het gaan om Advies m.b.t. het omgaan met leerlingen met bepaalde stoornissen of ziektes, Een sparringpartner vinden wan-
neer	het	gaat	om	het	reflecteren	op	eigen	functioneren	in	de	klas	(vraagbaak).	Of	om	als	docentondersteuner	door	middel	van	klassenob-
servaties: gericht op zowel de leerling, de klas of een groep in de klas, of op het functioneren van de docent. En het bieden van training of 
intervisie aan docenten of ander personeel binnen de school wanneer blijkt dat hier behoefte aan is.

2.2.1 Vraagbaak
De structuurgroep is ook een plek waar docenten en mentoren terecht kunnen voor hun vragen omtrent het aansluiten bij de ondersteu-
ningsbehoefte van de leerling in de les. De samenwerking met de mentor en docenten zal hierdoor groeien; ondersteuning is immers ef-
fectiever wanneer deze in de klas geboden kan worden. Zowel de leerling als de docent ontwikkelen een groter gevoel van bekwaamheid 
door waardoor stress en uitval verminderen. 

2.2.2 Docentondersteuner
Een docent staat voor een klas vol met leerlingen, het is dan lastig om alleen op specifieke ondersteuningsbehoeften van één bepaalde 
leerling te letten, de andere leerlingen hebben namelijk ook zo hun ondersteuningsbehoeften een klassenobservatie is hierbij een waar-
devol middel.
Naar aanleiding van vragen van docenten en soms op initiatief van de school kan er vanuit de structuurgroep training en coaching gegeven 
worden: 
 •  Trainingen vanuit het beleid van de school, zoals handelingsgericht werken in de klas of oplossingsgerichte gespreksvoering. 
 • Docenten kunnen gecoacht worden aan de hand van bijvoorbeeld filmbeelden of observaties in de klas. 
 
2.3  OUDERS
Ouders zijn een belangrijke partner in het onderwijsleerproces. Immers, ouderbetrokkenheid heeft een significant  positief effect op het 
functioneren van leerlingen binnen school, op hun cognitief functioneren, hun schoolprestaties en hun werkhouding. Dit geldt voor leer-
lingen van alle leeftijden, ongeacht de economische en etnische achtergrond van het gezin en het opleidingsniveau van de ouders (Smit 
e.a.,	2006).	Ook	het	sociaal	functioneren	van	de	leerling	wordt	positief	beïnvloed	door	een	hoge	ouderbetrokkenheid.	
In de afstemming van de ondersteuning is de rol van de ouders een belangrijke. Hoe beter de afstemming tussen school en ouders is, hoe 
meer ruimte er voor de leerling is om tot ontwikkeling te komen. Oftewel; school en ouders werken samen met de leerling aan dezelfde 
ontwikkeldoelen.
In de situatie zonder extra ondersteuning is de mentor de eerste contactpersoon voor de ouders. Indien er vanuit het zorgteam extra 
ondersteuning wordt geboden is de zorgcoördinator het aanspreekpunt voor ouders, mentor, docenten en leerling waar het gaat om de 
geboden ondersteuning en de gemaakte afspraken. Ouders zijn bij de intake betrokken waar het gaat om het opstellen van de leerdoelen. 
Deze	worden	vastgelegd	in	het	Ontwikkelingsperspectief	(OPP).	Leerling,	ouders	en	school	ondertekenen	de	gemaakte	afspraken.	
Het OPP zal periodiek geëvalueerd worden met ouders, leerling en school. Op school zal er afstemming zijn tussen de zorgcoördinator, 
afdelingsleider, mentor en docententeam. De rol van de mentor wordt verder toegelicht in 3.1. 
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3. AANMELDING, VERANTWOORDELIJKHEID EN UITVOERING
 

3.1  MENTOR
De mentor geldt als spil van een klas. In eerste instantie is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, maar ook do-
centen die lesgeven aan de mentorklas van een collega kunnen natuurlijk de mentor aanspreken wanneer dit nodig is. De 
mentor verzamelt de gegevens over een klas en bepaalt wat er verder nodig is. Binnen een goed functionerende zorgstruc-
tuur zal een mentor in staat zijn zelf afwegingen te maken om acties te ondernemen richting ouders van leerlingen of juist 
de hulp in te roepen van het zorgteam binnen de school. Wanneer de acties weinig effect sorteren of als er acuut meer hulp 
nodig is, overlegt de mentor met de zorgcoördinator of binnen zijn team. Ook na plaatsing in een structuurgroep is het van 
groot belang de verschillende verantwoordelijkheden van alle actoren helder te hebben: de mentor blijft verantwoordelijk 
voor	de	dagelijkse	zaken	in	de	schoolgang,	de	structuurgroepbegeleiders	nemen	(in	overleg	met	de	mentor)	doorgaans	een	
grotere rol in richting ouders. Het zou aan te bevelen zijn om de rol van de mentor vast te leggen in het handelingsplan van 
de leerling. Vanuit de structuurgroep zal regelmatig contact met ouders zijn om de aanpak thuis en op school zoveel mogelijk 
op één lijn te krijgen. Ook zal in dit contact de betrokkenheid van ouders gestimuleerd worden, waardoor ouders zelf ook 
contact kunnen zoeken om overleg te plegen over hun kind. Zowel de mentor als de structuurgroepbegeleiders moeten 
registreren in het leerlingvolgsysteem, zodat beide partijen volledig op de hoogte blijven wat betreft de voortgang van de 
leerling. Er zal op regelmatige basis afstemming plaats moeten vinden tussen structuurgroep en mentor, vooral wanneer de 
leerling weer uit de structuurgroep kan. Dan zal de mentor alle taken weer volledig op zich nemen (oudercontacten, afstem-
men	binnen	en	evt.	buiten	de	school	etc.)
 
3.2  STRUC TUURGROEPBEGELEIDER
 •  Het verzorgen van de opvang in de daarvoor ingerichte ruimte voor de leerling, die tijdelijk rust nodig heeft en /of 

dispensatie heeft voor bepaalde vakken.
 • Het opstarten van de dag en/of het begeleiden van huiswerkaanpak/hulp bij planning en organisatie
 • Het eventueel opvangen van structuurgroep leerlingen tijdens pauzes en voor of na de les.
 •  Het geven van pedagogische, didactische en organisatorische adviezen aan onderwijzend en onderwijsondersteu-

nend personeel. Deze adviezen hebben betrekking op de schoolsituatie en er wordt hierbij rekening gehouden 
met de specifieke problematiek van de leerling. De structuurgroepbegeleider zal in het lopende jaar gecoacht 
worden door de ambulante begeleider om deze adviezen te kunnen geven. Het advies van de structuurgroepbe-
geleider is altijd geformuleerd i.s.m. zorgcoördinatoren en/of Begeleider Passend Onderwijs .  

 • Het evalueren en bijstellen van het handelingsplan i.s.m. de zorgcoördinator.
 • Het mede voeren van begeleidings- voortgangs- en evaluatiegesprekken met ouders en leerlingen
 • Deelnemen aan evaluaties van de structuurgroep
 • Registratie van gegevens in Magister
 • Het mede verzorgen van een jaarrapportage over de gestelde doelen van de Pilot Structuurgroep. 
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3.3  BEGELEIDER PA SSEND ONDERWIJS ALTR A
 • Het mede helpen opzetten van de structuurgroep
 •  Professionalisering van het team en individuele docenten: coaching, voorlichting, video interactie begeleiding, 

observatie
 • Gesprekken met de structuurgroepleerlingen
 • Gesprekken met ouders
 •  Het geven van pedagogische, didactische en organisatorische adviezen aan onderwijzend en onderwijsondersteu-

nend personeel. Deze adviezen hebben betrekking op de schoolsituatie en zij houden rekening met de specifieke 
problematiek van de leerling. De ambulante begeleider adviseert i.s.m. zorgcoördinatoren en structuurgroepbe-
geleider. 

 • Het mede verzorgen van een jaarrapportage over de gestelde doelen van de Pilot Structuurgroep. 
 • Deelname aan evaluaties van de structuurgroep
 • Professionalisering van de structuurgroepbegeleiders
 • Opstellen en evalueren van begeleidingsplan met leerling en school
 • Registratie van gegevens in Magister.

3.4  ZORGCOÖRDINATOR
De zorgcoördinator zal de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de structuurgroep, de medewerkers en de leerlin-
gen/ouders aansturen en monitoren. Hij bewaakt de communicatielijnen en komt in actie als er extern meer hulp ingeroe-
pen moet worden.

3.5  AFDELINGSLEIDER
De afdelingsleider is verantwoordelijk voor het aansturen op de lange termijn-doelen, periodieke evaluatie en ontwikkelen 
van nieuwe doelen met betrekking tot het beleid binnen de structuurgroep.  
In het geval van sancties als bv schorsing is het de afdelingsleider die na melding/overleg met de schoolleider de sanctie 
oplegt. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met mentor en structuurgroepbegeleider. In geval van onenigheid over de te 
volgen aanpak wordt contact opgenomen met de verantwoordelijke schoolleider.

3.6  REC TOR
De eindverantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en daarmee de structuurgroep ligt vanzelfsprekend bij de rector. 
Jaarlijks zal er met hierna genoemde personen een evaluatie van het functioneren van het zorgteam worden gehouden 
onder de verantwoordelijkheid van Roel de Mink. De rector zal, in samenwerking met de zorgcoödinator, de personele inzet 
en voorzieningen voor deze voorziening beheren en opnemen in de plannen en begroting. Er zal toegewerkt worden naar 
een situatie waarin de schoolorganisatie zelf kan voorzien in voldoende bezetting en bereikbaarheid van deze voorziening. 
Bij de evaluatie zijn betrokken: mw. S. Numan, afdelingsleider & portefeuille zorg, dhr. O. den Otter, zorgcoördinator, mw. J. 
van	der	Werff,	leerlingbegeleider,	mw.	M.	Bloemsma,	begeleider	passend	onderwijs	(Altra).	

4  EVALUATIE
Om goed te analyseren wat de meerwaarde kan zijn van een structuurgroep is het van belang het gehele proces goed te 
volgend en te evalueren. Door gedurende het jaar een aantal evaluatiemomenten vast te leggen, kan de voortgang en ont-
wikkeling van de structuurgroep gevolgd worden en eventueel bijgesteld worden. 
Per evaluatiemoment zal bekeken moeten worden welke groep van betrokken partners gevraagd wordt hun ervaringen over 
de inzet vanuit de structuurgroep weer te geven. Er kan gedacht worden aan een vragenlijst of interview met ouders, leerlin-
gen in de structuurgroep, docenten en medewerkers die actief bij de structuurgroep zijn betrokken, docenten en medewer-
kers die geen actieve inzet vanuit de structuurgroep hebben meegemaakt, het team van medewerkers in de structuurgroep 
(structuurgroepmedewerker	en	Begeleider	Passend	Onderwijs	),	het	zorgteam,	management.	De	keuze	voor	het	bevragen	
van een groep zal samenhangen met de onderzoeksvraag die gesteld wordt. In de bijlage worden enkele voorbeelden gege-
ven van vragenlijsten die afgenomen kunnen worden bij verschillende partners. 
Naast het bevragen van de verschillende betrokken partijen kan ook de vooruitgang van leerlingen vastgesteld worden op 
basis van het OPP. 
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5.  PLANNING IMPLEMENTATIE STRUCTUURGROEP
 

WIE WAT WANNEER 

Schoolleider, zorgcoördinator, structuur-
groepmedewerker/Begeleider Passend 
Onderwijs 

Schoolteam nader informeren 

Zorgcoördinator,  
structuurgroepmedewerker/ Begeleider 
Passend Onderwijs

Leerlingen selecteren en bespreken 

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker Begeleider Passend Onderwijs

Leerlingen geselecteerd voor de structuurgroep bespreken in 
schoolteam. Folder structuurgroep verspreiden in schoolteam 

Structuurgroepmedewerker/ Begeleider 
Passend Onderwijs

Ouders en leerling informeren over selectie voor ondersteuning 
in de structuurgroep. Startformulier meesturen en afspraak 
maken voor startgesprek 

Structuurgroepmedewerker/ 
Begeleider Passend Onderwijs, mentor 
(evt.	zorgcoördinator)	

Startgesprek voeren met ouders en leerling, handelings-
plan opstellen 

Structuurgroepmedewerker/Begeleider 
Passend Onderwijs  

START STRUC TUURGROEP Sept. 2016 

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker/ Begeleider Passend Onderwijs

Uitwerking handelingsplan opsturen naar ouders, hierin staan 
afspraken over evaluaties van de voortgang van de leerling 

Sept. 2016 

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker/ Begeleider Passend Onderwijs

Regelmatige afstemming met schoolteam in teamvergaderin-
gen over leerlingen in de structuurgroep en de rol van de struc-
tuurgroep in de deskundigheidsbevordering en ondersteuning 
voor docenten

Sept/okt 2016 

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker/ Begeleider Passend Onderwijs, school-
leider 

Evaluatie eerste periode pilot Nov. 2016 

Zorgcoördinator Uitwerken 1e evaluatie Nov. 2016 

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker/ Begeleider Passend Onderwijs

Belangrijke conclusies en eventuele aanpassingen in structuur-
groep verspreiden onder schoolteam 

Nov/dec. 2016 

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker/ Begeleider Passend Onderwijs

Regelmatige afstemming met schoolteam in teamvergaderin-
gen over leerlingen in de structuurgroep en de rol van de struc-
tuurgroep in de deskundigheids-bevordering en ondersteuning 
voor docenten 

Dec/jan/febr. 2016 

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker Begeleider Passend Onderwijs, school-
leider 

Evaluatie tweede periode pilot (mogelijk moment voor de 
vragenlijsten)	

Mrt.	2017	

Zorgcoördinator Uitwerken 2e evaluatie Mrt.	2017	

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker/ Begeleider Passend Onderwijs

Belangrijke conclusies en eventuele aanpassingen in structuur-
groep verspreiden onder schoolteam 

Mrt/april	2017	

Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker/ Begeleider Passend Onderwijs

Regelmatige afstemming met schoolteam in teamvergaderin-
gen over leerlingen in de structuurgroep en de rol van de struc-
tuurgroep in de deskundigheidsbevordering en ondersteuning 
voor docenten 

April/mei/juni	2017	
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Zorgcoördinator, structuurgroepmedewer-
ker/ Begeleider Passend Onderwijs, school-
leider 

Eindevaluatie pilotjaar (eventuele aangepaste vragenlijsten 
afnemen)	

Juni	2017	

Zorgcoördinator Uitwerken eindevaluatie Juni	2017	

Zorgcoördinator, schoolleider Eindevaluatie delen met SWV, bestuur, directie Juni 2012 

Schoolleider, zorgcoördinator, structuur-
groepmedewerker/ Begeleider Passend 
Onderwijs

Belangrijke conclusies en eventuele beslissingen over struc-
tuurgroep verspreiden onder schoolteam en evt. ouders en 
leerlingen 

Juni/juli	2017	
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EVALUATIEFORMULIEREN

STRUCTUURGROEP EVALUATIE OUDERS

Het afgelopen schooljaar heeft uw kind ondersteuning en begeleiding gekregen op school vanuit de structuurgroep. U heeft 
contact gehad met een structuurgroepbegeleider hierover. Graag zouden we willen weten hoe u deze ondersteuning heeft 
ervaren.

1											KUNT	U	OP	EEN	SCHAAL	VAN	1-10	AANGEVEN	HOE	TEVREDEN	U	BENT	OVER	DE	ONDERSTEUNING	DIE	UW	KIND	
GEKREGEN HEEFT VANUIT DE STRUCTUURGROEP: 

            1  2  3  4  5  6 7  8  9  10 

2  BENT U TEVREDEN OVER DE MATE VAN INFORMATIEVERSTREKKING VAN DE STRUCTUURGROEPBEGELEIDER? 
KUNT U AANGEVEN WAAROM U WEL OF NIET TEVREDEN BENT HIEROVER?

3  BENT U TEVREDEN OVER DE MATE WAARIN U DOOR DE STRUCTUURGROEPBEGELEIDER BETROKKEN WORDT 
BIJ HET OPSTELLEN VAN HET HANDELINGSPLAN/ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF? WAAROM WEL OF NIET?

4 KUNT U AANGEVEN WAT U GOED VOND VAN DE BEGELEIDING UIT DE STRUCTUURGROEP?

5  HEEFT U SUGGESTIES OF IDEEËN OM DE ONDERSTEUNING VANUIT DE STRUCTUURGROEP TE VERBETEREN? 
HEEFT U IETS GEMIST IN DE BEGELEIDING? ZO JA, WAT DAN?

STRUCTUURGROEP EVALUATIE LEERLINGEN

Het afgelopen schooljaar heb je ondersteuning en begeleiding gekregen op school vanuit de structuurgroep. Je hebt contact 
gehad met een structuurgroepbegeleider hierover. Graag zouden we willen weten wat je van deze begeleiding vond. 

1	 ZOU	JE	MET	EEN	RAPPORTCIJFER	VAN	1-10	KUNNEN	AANGEVEN	HOE	TEVREDEN	JE	BENT	OVER	DE	HULP	DIE		
 JE HEBT GEKREGEN VANUIT DE STRUCTUURGROEP?

            1  2  3  4  5  6 7  8  9  10 

2 GAAT HET BETER MET JOU OP SCHOOL DOOR DIE EXTRA BEGELEIDING?

3 WAS DE STRUCTUURGROEPBEGELEIDER GOED BEREIKBAAR VOOR JOU?
 
4  KUN JE AANGEVEN WAT JE GOED VOND VAN DE BEGELEIDING IN DE STRUCTUURGROEP? WAT HEEFT JE 
 GEHOLPEN?

5  KUN JE AANGEVEN WAT ER NOG VERBETERD KAN WORDEN AAN DE BEGELEIDING IN DE STRUCTUURGROEP, 
HEB JE IETS GEMIST?



BI
JL

A
G

E 
10

41	 	 	 	 	 	 	 	 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN	PASCAL	COLLEGE	2016-2017

 
STRUCTUURGROEP EVALUATIE DOCENTEN EN MENTOREN

ONDERSTEUNING LEERLINGEN
Het afgelopen schooljaar hebben sommige leerlingen ondersteuning en begeleiding gekregen op school vanuit de struc-
tuurgroep. Als mentor bent u hierbij betrokken door de structuurgroepbegeleider en soms zijn ook vakdocenten betrokken, 
wanneer de situatie hierom vroeg. Graag willen we weten wat u van deze begeleiding vond. 

1   BENT U HET AFGELOPEN SCHOOLJAAR BETROKKEN GEWEEST BIJ EEN LEERLING DIE BEGELEID WERD IN DE 
STRUCTUURGROEP? 

2	 	GEEF	OP	EEN	SCHAAL	VAN	1-10	AAN	IN	HOEVERRE	U	TEVREDEN	BENT	OVER	DE	INZET	VAN	DE	STRUCTUUR-
GROEP?

        1  2  3  4  5  6 7  8  9  10 

3 WAS DE STRUCTUURGROEPBEGELEIDER GOED BEREIKBAAR VOOR U?

4 BENT U VOLDOENDE BETROKKEN BIJ DE BEGELEIDING VAN DE LEERLING?

5  WAS U OP DE HOOGTE VAN DE ONDERWIJSONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN/ DOELEN/HULPVRAGEN VAN DE 
LEERLING DIE BEGELEID WERD IN DE STRUCTUURGROEP. 

6  HEEFT U HANDELINGSADVIEZEN GEKREGEN VAN EEN STRUCTUURGROEPBEGELEIDER? WAREN DEZE ADVIE-
ZEN VOLDOENDE EFFECTIEF VOOR U?

7	 	IS	DE	PLEK	VAN	DE	STRUCTUURGROEP/STRUCTUURGROEPBEGELEIDER	BINNEN	DE	ZORGSTRUCTUUR	VAN	DE	
SCHOOL DUIDELIJK VOOR U?

8  WEET U DAT ER OOK GRENZEN ZIJN AAN DE BEGELEIDING IN DE STRUCTUURGROEP? KUNT U DEZE GRENZEN 
OMSCHRIJVEN?

ONDERSTEUNING DOCENTEN
Naast het ondersteunen van de leerling kan de structuurgroep kan ook voorzien in de behoefte aan ondersteuning van do-
centen. Dat kan ook betrekking hebben op leerlingen die niet vanuit de structuurgroep begeleid worden, dus bijvoorbeeld 
bij een lastige klas, omgaan met de verschillen in de klas, de vijf rollen van de leraar, etc. Kruis in onderstaand aanbod aan of 
u behoefte heeft aan of interesse heeft in:

1. Coachingsgesprekken  Ja/nee
2.	 Adviserende	functie	(korte	consulten	voor	specifieke	handelingsproblemen	met	bijv.	leerlingen,	klas)		 Ja/nee
3. Adviesfunctie m.b.t. mentoraat  Ja/nee
4. Observatie voor docenten Ja /nee
5. Intervisie Ja/ nee
6. Trainingen gericht op stoornis, gedrag in de klas etc. Ja/ nee
7.	 Presentaties	over	stoornissen		 Ja/	nee
8. Workshops over stoornissen Ja/ nee

 Is er hierboven iets niet genoemd waar u wel behoefte aan hebt? En/of is er een specifieke doelgroep waar u meer van wilt 
weten?


