Vastgesteld niveau van basisondersteuning Regulier en VSO

1) Aanpassing van de onderwijssituatie
1.1 Samenwerkingsrelatie met de leerling
Op onze school ziet de mentor zijn mentorleerlingen meerdere
keren per week in de les
Op onze school bouwt de mentor een vertrouwensband op met
de leerling
De leerling heeft een vast aanspreekpunt binnen de school,
waar hij dagelijks op terug kan vallen
Op onze school voert de mentor individuele gesprekken met de
leerling
Op onze school kan een leerling indien nodig wekelijks
doelgerichte gesprekken voeren op school over de doelen uit
het OPP
Op onze school kan een leerling indien nodig wekelijks
gesprekken voeren met een medewerker uit het
ondersteuningsteam
Op onze school worden de leerlingen, indien mogelijk,
betrokken bij het opstellen van hun (leer)doelen in het OPP

1.2 Pedagogisch klimaat
Op onze school is een positief schoolklimaat voor de leerlingen:
- er gelden positief geformuleerde gedragsregels
- de leerling ontvangt feedback op concreet
waarneembaar gedrag
- positief gedrag van de leerling wordt benoemd en
gestimuleerd door alle medewerkers
- leerlingen worden door alle medewerkers direct
aangesproken op hun (ongewenste) gedrag op
school
- docenten kennen hun leerlingen bij naam
- waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over
de aanpak van gedrag in de klas en in vrije situaties
op school staan
- dat periodiek getoetst wordt
Alle medewerkers van onze school geven signalen over
leerlingen door aan de mentor van de leerling
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Onze school handelt actief conform een verzuimprotocol









Het verzuimprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd met de
leerplichtambtenaar
Absenties worden elk lesuur geregistreerd in het
leerlingvolgsysteem (LVS)
Op onze school wordt de absentieregistratie met regelmaat
gecontroleerd op zorgwekkend/signaalverzuim
Op onze school wordt bij afwezigheid van een leerling dezelfde
dag met de ouders/verzorgers gebeld
Onze school signaleert zorgwekkend ziekteverzuim en treedt in
gesprek met ouders/verzorgers wanneer dit voorkomt
De leerling wordt, moet toestemming van ouders/verzorgers,
besproken in het kernteam/CVB zodra er sprake is van
zorgwekkend ziekteverzuim
Op onze school wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld bij
vermoedens van ongeoorloofd verzuim
Op onze school kan een leerling
onderwijstijdverkorting/aangepast lesrooster krijgen indien
nodig (en verantwoord kan worden naar de inspectie)

































































1.2 Pedagogisch klimaat (vervolg)
Alle medewerkers van onze school geven zorgwekkende
signalen over een leerling door aan de
ondersteuningscoördinator/intern begeleider
Onze school handelt actief conform een pestprotocol
Binnen onze school is een gedragscode opgesteld waarin
vastgelegd is hoe we met elkaar om horen gaan
Een docent kan naast de gezamenlijke gedragsafspraken,
maatwerk bieden voor individuele leerlingen
Op onze school vindt minstens twee keer per jaar leerling/groepsbespreking plaats (buiten de rapportvergadering om)
Op onze school is er (les)aanbod voor leerlingen met problemen
op het gebied van sociale vaardigheden
Binnen het onderwijsprogramma van onze school is er aandacht
voor algemene dagelijkse vaardigheden
Binnen het onderwijsprogramma van onze school is aandacht
voor het ontwikkelen van vaardigheden die de leerling nodig
heeft in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap
Op onze school is altijd toezicht in de klas, tijdens de pauze en
overige vrije momenten
Op onze school worden individuele afspraken gemaakt over de
invulling van pauzes en vrije momenten als dit nodig is
Op onze school kan de leerling ondersteuning krijgen om
faalangst te verminderen of onder controle te krijgen.

1.3 Controle van de schoolgang
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2) Aanpassing leersituatie
2.1 Didactisch-klimaat
De lessen op onze school hebben een vaste, voor de leerling
inzichtelijke structuur
Op onze school ontvangen de leerlingen les in
studievaardigheden
Op onze school wordt begeleiding geboden op het gebied van
zelfredzaamheid en zelfstandigheidsbevordering
Leerlingen worden gecoacht op het gebied van
werknemersvaardigheden wanneer zij stage lopen

2.2 Ondersteuning bij huiswerk
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(afhankelijk van de uitstroombestemming)

Op onze school kan de leerling dagelijks agendacontrole
ontvangen
Op onze school kan de leerling wekelijks ondersteuning
krijgen bij het gebruik van de agenda
Op onze school kan de leerling wekelijks ondersteuning
krijgen bij het plannen van het huiswerk
Op onze school kan de mentor, indien afgesproken, contact
met ouders onderhouden over het huiswerk
Indien afgesproken is er voor de leerling de mogelijkheid om
individueel de dag voor- en na te bespreken.
De leerlingen kunnen hun huiswerk maken op school
De leerlingen kunnen onder didactisch toezicht hun huiswerk
maken op school
Op onze school is de opbouw en onderwerp van de les voor
de leerling zichtbaar (op het bord)
Indien er sprake is van huiswerk (afhankelijk van
uitstroombestemming) wordt het huiswerk elke les genoteerd
op het bord
Indien er sprake is van huiswerk (afhankelijk van
uitstroombestemming) heeft elke docent aandacht voor het
gemaakte en geleerde huiswerk van de leerling
Indien er sprake is van huiswerk (afhankelijk van
uitstroombestemming) is het opgegeven huiswerk inzichtelijk
voor ouders
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3) Aanpassingen lesmaterialen/lesinstructie
3.1 Instructie
Op onze school is er mogelijk tot verlengde instructie binnen
de les
Op onze school is er de mogelijkheid tot herhaalde instructie
Op onze school kunnen instructies visueel ondersteund
worden

3.2 Leerachterstanden
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(achterstanden die niet correleren met cognitieve vaardigheden)

Op onze school is het mogelijk om kortdurende ondersteuning
te krijgen bij het inhalen van leerachterstanden (buiten de les)
Op onze school kunnen leerlingen met een taalachterstand
tijdelijk extra ondersteuning krijgen
Op onze school kunnen leerlingen met een achterstand in
rekenen tijdelijk extra ondersteuning krijgen
Op onze school kunnen leerlingen extra oefenmateriaal
krijgen

3.3 Dyslexie/Dyscalculie
Op onze school wordt in het eerste schooljaar een
dyslexiescreening gedaan als er vermoedens van dyslexie zijn
Na screening en remedial teaching vindt mogelijk
dyslexieonderzoek plaats op school
Op onze school heeft een leerling met een dyslexieverklaring
recht op extra faciliteiten
Onze school heeft een remedial teacher/dyslexiebegeleider in
dienst
Op onze school kunnen leerlingen met dyslexie tijdelijk extra
ondersteuning krijgen
Op onze school vindt screening plaats op dyscalculie/ernstige
rekenproblemen als hier aanleiding toe is
Op onze school heeft een leerling met een
dyscalculieverklaring/ernstige rekenproblemen recht op extra
faciliteiten
Op onze school kunnen leerlingen met dyscalculie of ernstige
rekenproblemen kortdurende/tijdelijke begeleiding krijgen

3.4 Aanpassing lesprogramma
Op onze school kan een leerling indien nodig aanpassingen
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krijgen in het lesprogramma zodat deze (meer) aansluit bij de
ondersteuningsbehoeftes
Op onze school is het mogelijk om te versnellen in het
lesprogramma
Op onze school is het mogelijk om te vertragen in het
lesprogramma
Op onze school is het mogelijk om enkele vakken op een
ander niveau te doen
Op onze school is het mogelijk om te verbreden: extra stof
aan te bieden in de breedte
Op onze school is het mogelijk dat er extra verdiepingsstof
wordt gegeven
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4) Aanpassing ruimtelijke omgeving
4.1 Overzichtelijke, prikkelarme omgeving
Op onze school zijn de lokalen ordelijk ingericht
Op onze school zijn alle lokalen prikkelarm
Op onze school kan een leerling, indien afgesproken een vast
werkplek krijgen.
Op onze school hangt in elk lokaal een klok en een time-timer
Op onze school hebben leerlingen beperkt lokaalwisselingen
Op onze school hebben de leerlingen een vast groepslokaal
Indien nodig heeft de leerling les in één lokaal op onze school
Op onze school kan de leerling werken in een afgeschermde
werkplek (bv.autischot) in de klas
Op onze school kan de leerlingen werken in de klas met
geluidswerende hulpmiddelen (bv. koptelefoon)
Op onze school kan een leerling incidenteel werken in een
andere prikkelarme omgeving werken
Op onze school zijn er aparte ruimtes waar leerlingen die dat
nodig hebben gedurende de pauzes en andere vrije
momenten kunnen verblijven
Op onze school kunnen leerlingen indien nodig geplaatst
worden in een klas waar extra aandacht is voor structuur en
begeleiding

4.2 Toegankelijkheid
Onze school is rolstoeltoegankelijk
Op onze school kan een leerling gebruik maken van aangepast
meubilair
Op onze school is een invalidentoilet aanwezig
Op onze school is een verzorgingsruimte aanwezig
Op onze school is er ruimte voor individuele therapie op
school
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5) Inzet expertise
5.1 Inzet expertise
Op onze school is een ondersteuningscoördinator/intern
begeleider aanwezig
Op onze school is een leerlingbegeleider/counselor aanwezig
Op onze school is een vertrouwenspersoon aanwezig
Op onze school is een coach/begeleider voor docenten
aanwezig
Op onze school zijn onderwijsassistenten aanwezig
Op onze school is een orthopedagoog of (gz-)psycholoog
aanwezig/beschikbaar
Op onze school is een maatschappelijk
werker/jeugdhulpverlener aanwezig
Op onze school is een remedial teacher (dyslexie/dyscalculie)
aanwezig/beschikbaar
Op onze school is een stagecoördinator aanwezig
Er is een logopedist verbonden aan onze school
Wij kunnen een beroep doen op een
jeugdverpleegkundige/schoolarts verbonden aan onze school
Er is een leerplichtambtenaar verbonden aan onze school
Wij kunnen een beroep doen op de wijkagent
Wij kunnen een beroep doen op een revalidatiearts
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6) Ondersteuningsstructuur
6.1 Deskundigheidbevordering
Op onze school is er intervisie voor docenten
Op onze school kunnen er casussen besproken worden onder
begeleiding van een lid van het ondersteuningsteam
De docenten van onze school beschikken over voldoende
handvatten voor goed klassenmanagement
De docenten van onze school beschikken over voldoende
handvatten hoe om te gaan met leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeftes

Regulier
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6.2 Docentenondersteuning
Op onze school is coaching voor nieuwe docenten
beschikbaar
Op onze school is coaching beschikbaar op
klassenmanagement
Op onze school is coaching beschikbaar over
communicatie/gespreksvoering
Op onze school is coaching beschikbaar op het gebied
groepsproces/groepsdynamica
Op onze school is coaching beschikbaar gericht op de aanpak
van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeften

6.3 Route inzet ondersteuning
Op onze school is er een duidelijke route voor het bespreken
van een leerling voor bespreking in het CVB (Commissie voor
de Begeleiding VSO) of het ondersteuningsteam (regulier VO)
Op onze school wordt de ondersteuningsvraag van de leerling
tijdig en adequaat opgepakt door het CVB/
ondersteuningsteam
Op onze school bespreekt een lid van het ondersteuningsteam
de uitkomsten van de besprekingen met ouders
Op onze school zijn de uitkomsten van de besprekingen
inzichtelijk voor alle betrokkenen op school
Op onze school is de voortgang van het ondersteuningstraject
inzichtelijk voor alle betrokkenen, inclusief ouders
Op onze school wordt de voortgang van het
ondersteuningstraject vastgelegd
De voortgang en ondersteuning van de leerling wordt
minimaal twee keer per jaar besproken met ouders
Op onze school wordt er minimaal jaarlijks gekeken of een
leerling kan overstappen naar het regulier onderwijs

6.4 Verslaglegging en OPP
Op onze school wordt de ondersteuningsbehoefte van de
leerling vastgelegd in het LVS
Op onze school wordt extra ondersteuning vastgelegd in een
OPP
De handelingsadviezen van de leerling (uit het OPP) zijn
bekend bij de betrokken docenten
Op onze school weten alle betrokkenen rondom de leerling
waar het OPP te vinden is
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6.5 Beleid en organisatie
Op onze school is er structureel aandacht voor het vergroten
van deskundigheid van personeel
Op onze school zijn de taken van de mentor vastgelegd
Op onze school zijn de taken van de
ondersteuningscoördinator/intern begeleider vastgelegd en
worden jaarlijks geëvalueerd
De ondersteuningsstructuur van de school is vastgelegd en
inzichtelijk voor medewerkers en ouders
Op onze school kent een ieder het
schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel is toegankelijk voor iedereen
Op onze school wordt gewerkt volgens een dyslexieprotocol
Op onze school wordt gewerkt volgens een
dyscalculieprotocol
Op onze school wordt gewerkt volgens een protocol medische
handeling
Op onze school wordt gewerkt conform vastgestelde
privacyreglementen
Op onze school wordt gewerkt volgens de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld
Op onze school is een schoolveiligheidsplan aanwezig en
inzichtelijk voor iedereen
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7) Samenwerking deskundigen
7.1 Samenwerkingsrelatie met ouders
Op onze school wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
in samenspraak met ouders en leerling opgesteld
Op onze school wordt de inzet van extra ondersteuning in
overleg met ouders bepaald
Op onze school bespreekt mentor en/of de
ondersteuningscoördinator/intern begeleider zorgen met
ouders
Op onze school informeert de mentor ouders over
zorgwekkende signalen van de leerling
Op onze school consulteert de mentor ouders of zij dezelfde
signalen zien
Op onze school informeert de mentor ouders over positieve
ontwikkelingen van de leerling

7.2 Samenwerkingsrelatie met externe betrokkenen
Er is regelmatig contact tussen school en de betrokken
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hulpverlening van de leerling
Er wordt multidisciplinair overleg met externe betrokken
georganiseerd
De ondersteuning op onze school wordt afgestemd met de
externe hulpverlening (gezamenlijke doelen)
Er wordt veelvuldig samengewerkt met partners die Arbeid
en dagbesteding verzorgen
Er is ondersteuning aan ouders op de leefgebieden werk,
wonen, vrije tijd, burgerschap (aanvraag uitkering,
loonwaardemeting e.d.)
Er is kennis van de sociale kaart, zowel op zorgvlak als op
gebied van (beschermde) vrijetijdsbesteding
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