SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN 2017 - 2018
ondersteuningsprofiel en ontwikkelagenda

Toelichting
Passend onderwijs betekent dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn/haar schoolloopbaan zonder
onderbrekingen kan doorlopen en ondersteuning krijgt als dat nodig is. De Wet passend onderwijs vraagt van
iedere school om dit in een schoolondersteuningsplan te beschrijven. De plannen van alle scholen binnen
een samenwerkingsverband geven een beeld van het aanbod binnen een samenwerkingsverband: is dat
dekkend en passend voor iedere leerling?
Ieder jaar maken de VO- en VSO-scholen van Sterk VO met hun kernpartners een (geactualiseerd)
schoolondersteuningsplan dat door de school met steun van de kernpartners wordt uitgevoerd. Dit plan bestaat
uit een beschrijving van de ondersteuning die een school biedt (het ondersteuningsprofiel) en een
ontwikkelagenda. Het ondersteuningsprofiel kunnen scholen ook gebruiken om in hun schoolplan op te nemen en
op de website van de school te zetten.
Onderstaand model is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van hun ondersteuningsplan.
De schoolondersteuningsplannen worden jaarlijks voor 1 juli door de school bij het bestuur van de school
ingeleverd. Het bestuur stuurt de plannen voor 1 september naar het samenwerkingsverband.
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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
1.

Wat is ons onderwijsconcept (visie, niveau)

Ondernemend leren is een noemer die hier goed op aansluit. Bij ondernemend leren laten leerlingen eigen
initiatief zien en mogen en durven ze verantwoordelijkheden op te pakken. Hun acties worden geëvalueerd
en ze krijgen daar feedback op; ze leren zelf ook om feedback te geven. Ze werken samen aan een concreet
eindproduct, dat een link heeft met de buitenwereld.
Ondernemend leren sluit ook nauw aan op ons pedagogisch fundament. Daarbij gaan we uit van de relatie,
van het bevorderen van zelfvertrouwen door gewenst gedrag te benadrukken ipv ongewenst gedrag, en in te
zetten op verdere groei van talenten en kwaliteiten. Het SGC gebruikt hierbij PBS als instrument.
Het onderwijs is er uiteraard op gericht de leerling een diploma voor vwo, havo of mavo te laten behalen. Er
is een tweejarige havo-kansstroom om leerlingen die vanuit de basisschool een mavo-advies hebben
gekregen maar die een havo-potentie hebben, de kans te geven zich te ontwikkelen. Op de Internationale
Stroom (ISG) worden leerlingen in klas 3 voorbereid op het Cambridge First examen Engels en in de
bovenbouw vwo voor het Cambridge Proficiency examen in vwo 6.
Daarnaast is het onderwijsproces erop gericht om een goede voorbereiding te bieden op een vervolgstudie
en aansluiting op de maatschappij.
2.

Wat is ons ondersteuningsprofiel?
Het St. Gregorius college biedt leerlingen onderwijs en begeleiding om een onderzoekende, ondernemende
en creatieve houding te ontwikkelen waarmee we hen opleiden tot kritische wereldburgers. Voor de
leerlingbegeleiding betekent dit dat we vanuit deskundigheid leerlingen kansen bieden in hun cognitieve- en
sociaal emotionele ontwikkeling. Wanneer leerlingen tijdens die ontwikkeling vastlopen begeleiden we hen
extra in school. Dit door middel van het inzetten van zorgcoördinatoren en de intern begeleiders. Hierbij
wordt gewerkt volgens routes, protocollen en stroomschema’s. Wanneer echter meer specialistische hulp
nodig is, wordt de hulp buiten de school in gang gezet.

3. Welke ondersteuning en begeleiding bieden we in de lessen?
aan alle leerlingen:
bieden van ondersteuning vanuit de basis:
 Versterkt taal- en rekenonderwijs
 studievaardigheden
 sociale vaardigheden
 differentiatie op niveau
 ondernemend leren wordt uitgerold binnen de school
 wij zijn een Nelsonschool, dwz we leren onze leerlingen hun talenten in te zetten voor hun
omgeving
 topuren en talenturen in klas 1 en 2
aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben:
 bieden ondersteuning wanneer extra nodig is, vanuit intern begeleiders,
zorgcoördinatoren, kernpartners
 SOVA / FRT, SPORT SOVA/ Girlstalk
 Rots & Water
4.

Welke ondersteuning en begeleiding bieden we buiten de lessen?

aan alle leerlingen:











excursies en werkweken en uitwisselingen
Gregorius Show en Gregorius Got Talent
Cultuurdagen
LOB-activiteiten
vieringen met offerfeest, sinterklaas, kerst, Pasen, examens, ramadan en Suikerfeest
introductieactiviteiten bij de start van het schooljaar
mentoractiviteiten
gastlessen in en buiten de school
sportdagen

aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben:














5.

differentiatie binnen de les
ondersteuning vanuit een mentor of intern begeleider

Ondernemen doe je zo
Sollicitatietraining
Stages
Olympiade
Delf-scolaire
Cambridge Engels
Lenteschool
Examentraining
Talent factory
Vaksteunlessen
voettochten

Welke ondersteuning bieden we samen met partners?

a. aan alle leerlingen:
We werken volgens de sterke basis: dit houdt in dat onze 1 e lijnscontacten op school werkzaam
zijn. Dit is het contact met teamleider, docenten, collega’s.
Zie bijlage 1: Zorgkaart ondersteuning die geboden wordt op het St-Gregorius College in
samenwerking met de kernpartners.
b. aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben:

We werken volgens de sterke basis met steun waar nodig. 2e lijns betekent dit dat we onze
interne specialisten in kunnen zetten en waar nodig externen. Hierbij moet gedacht worden aan
FRt, Rots & Water, SOVA, dyscalculie, IB-er etc.
Ook kunnen wij doorschakelen naar externen wanneer er sprake is van “speciaal als het moet”.
Wij kunnen gebruik maken van de expertise van onze kernpartners genoemd: JGZ, VO Team
Jeugd & Gezin, Leerplicht, Sterk VO. Ook ambulant begeleiders vanuit REC 1 en REC 2
participeren binnen onze school.
We verwachten van al onze medewerkers dat zij signalerend optreden binnen de school. Hierbij
hoort de signaleringswijzer (bijlage 6). Door deze signaleringswijzer toe te passen werken wij
preventief.
Zie ook de genoemde bijlages.
Bijlage 1: Zorgkaart ondersteuning die geboden wordt op het St-Gregorius College in
samenwerking met de kernpartners.
Bijlage 2: Stroomschema interne zorgroute (update volgt ivm Interne Begeleiders)
Bijlage 3: Gezondheid, JGZ route
Bijlage 4: Stroomschema VO team Jeugd & Gezin
Bijlage 5: Afstroomtraject
Bijlage 6: Signaleringswijzer
We werken tevens preventief als het gaat om de instroom van nieuwe leerlingen in het brugjaar. Bij
aanmelding wordt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan geschreven vanuit de geboden
informatie van de basisschool, denk aan het OKR en eventuele hulpplannen of onderzoeksrapportages.
Hierin worden vooraf de cito-scores van een leerling meegenomen. Het afgelopen jaar hebben we in
samenwerking met SterkVO een pilot gedraaid om al vroeg in het schooljaar goed te kunnen monitoren. De
resultaten van een leerling werden gekoppeld aan de cito-scores en bij tegenvallende resultaten werd direct
ondersteuning geboden. De ondersteuning werd geboden door mentoren en docenten in topuren. Zonodig
werden de interne specialisten en kernpartners betrokken en is door het Kabinet een NIO toets afgenomen.
Uiteindelijk heeft dit voor 11 van de 13 leerlingen geleid tot het afstromen naar een passend
onderwijsniveau. Door deze werkwijze waren de leerlingen snel in beeld en ouders betrokken bij het proces.
De werkwijze is geëvalueerd met SterkVO en wordt volgend school gecontinueerd.
Zie bijlage 5: pilot afstroom 2016-2017
6.

Onze ondersteuningsroute (stappenplan van signalering tot extra ondersteuning)
Op het St-Gregorius College zijn we er goed in om leerlingen kansen te bieden. Uit onderzoek van het
Utrechts Taaleffect blijkt dat onze leerlingen in de 1e twee jaar enorm groeien in begrijpend lezen en
woordenschat. Bij de rekentoets scoren onze leerlingen boven het landelijk gemiddelde. De doorstroom naar
de havo uit de havo-kansklas is meer dan 50%. 60% van de leerlingen die op het SGC een vwo-diploma
halen zijn de school binnengekomen met een citoscore onder de 545.
Een deel van de leerlingpopulatie van het St-Gregorius College heeft van huis uit minder kansen vanwege
een taalachterstand en/of zwakke sociaaleconomische omstandigheden. Dat geeft de school een extra
verantwoordelijkheid in de leerlingbegeleiding. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het
professionaliseren van de leerlingbegeleiding. Er staat nu een stevige structuur waarin cyclisch gewerkt
wordt. Bij de start van het schooljaar worden startgesprekken gevoerd tussen mentor, ouder en leerling
over de leerdoelen van het schooljaar. Vanaf leerjaar 1 bouwen leerlingen een portfolio op waarin ze
reflecteren op hun ontwikkeling.
Er is ook een keerzijde. Op het SGC komen elk schooljaar meer leerlingen met een zorgbehoefte. Niet
alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal emotioneel gebied.
De afstroom van leerlingen naar een niveau lager wordt groter. Bij binnenkomst zijn deze leerlingen al
gemonitord, de LOVS scores kloppen vaak niet met het advies vanuit de basisschool. Een hogere eindcito
wordt aangevoerd om de leerling een heroverweging te geven. Dit schooljaar zijn er 57 heroverwegingen op
basis van cito.
Ook wat betreft het zelfstandig werken, samenwerken en reflecteren zijn deze leerlingen zorgelijk en
behoeven zijn extra aandacht, ondersteuning en begeleiding.
Voor komend schooljaar zal weer een Excel bestand in worden gemaakt om deze leerlingen te kunnen
blijven volgen dmv feitelijke gegevens, data.

Ook de nieuwe leerlingen in klas 1 worden hierin meegenomen.
Tijdens het eerste KPO van het nieuwe schooljaar zal onderzocht worden adhv het bestand wat de school
nodig heeft om deze leerlingen beter te kunnen bedienen.
Nu al zijn de vermoedens dat PPI, huiswerkbegeleiding vanuit Klasse educatie, maar ook trainingen omtrent
sociaal/emotioneel perspectief vaker aangesproken dienen te worden.
Tijdens de introductie dagen zal nog meer nadruk komen te liggen op groepsvorming. De mentoren cursus
van Maya Bakker is leidend aangevuld met sova en rots en water elementen.
Vanuit het SWV wordt gewerkt met het zgn visieviltje, hieronder weergegeven.
Vanuit het bio-ecologisch perspectief vinden wij vanuit het SGC het van belang de juiste kernpartners te
betrekken. Daarin worden wij ondersteund door het SWV.
Door te signaleren, te bevragen en advies in te winnen bij en van onze kernpartners komen wij tot passende
ondersteuning en begeleiding. Hierbij is het van belang te werken volgens 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Tevens
hoort hierbij dat we werken vanuit onze sterke basis, hulp inzetten waar nodig en “speciaal” handelen
wanneer dit moet.
Door de fijne prettige samenwerking met onze kernpartners en de routes op papier trachten wij ook volgend
in het schooljaar 2017-2018 passende ondersteuning aan te bieden waar nodig. Belangrijk is dat wij onze
processen evalueren, bijstellen en effectueren zodat alle leerlingen passend onderwijs geboden kan worden.

Bijlage 1: Zorgkaart ondersteuning die geboden wordt op het St-Gregorius College in samenwerking met de
kernpartners.

Bijlage 2: Stroomschema interne zorgroute (update volgt ivm Interne Begeleiders)
Bijlage 3: Gezondheid, JGZ route
Bijlage 4: Stroomschema VO team Jeugd & Gezin

Bijlage 5: Signaleringswijzer

STERKE BASIS: CHECKLIST EN ONTWIKKELAGENDA
Basisondersteuning
1. De school heeft met leerling, ouders
en ondersteuners zicht op de
leerontwikkeling van alle leerlingen en
legt deze vast.
 De school houdt de ontwikkeling en
vorderingen van iedere leerling
systematisch bij.
 De school bouwt voort op het
leerlingvolg- systeem van de school
van herkomst.
 De school werkt aan het verkleinen
van leerachterstanden.

Waar staan we nu

Ontwikkelpunten

Acties

Wanneer

Door wie

onvoldoende clustergroepen, extra
ondersteuning is vaak op individueel
niveau.

Clusteren vanuit nieuwe structuur,
met intern begeleiders.

We werken met specialisten en
generalisten. Zij begeleiden lln
waar nodig. Dit kan individueel
of in groepsverband.

Schooljr 20172018

Zorgteam

Pestcoördinatorrol ligt bij teamleider
zorg.

Onderzoeken wie deze functie het
beste op zich kan nemen te
bevordering professionaliteit &
protocolontwikkeling.

Zorgteam icm partners: wie
deze rol gaat invullen.

Schooljr 20172018

Zorgteam icm
partners.

Onze lln hebben relatief lage(re)
CITO VAS scores.

Dmv het vorig jaar ingezette
afstroomprotocol uit te zetten naar
mentoren en/of intern begeleiders.
2e klassen blijven monitoren op
prestaties.

Afstroomprotocol aanhouden
door Jolanda Donker / Bibian
Gilissen, Zorgco’s, mentoren.

Schooljr 20172018

Touwtrekker
Bibian Gilissen
gehele
team/school.

Onderzoek mogelijkheden
aanvraag SWV.

Schooljr 20172018

Zorgteam

Schoolbreed. oa. dmv inzetten
1 blik agenda. Startmoment
met mentor. Taalbeleid te
verbeteren, vergroten. Lln
eigenaar van groeiproces te
laten zijn dmv een portfolio.

Schooljr 20172018

Gehele
schoolteam.

Inzet PR-team. Naar buiten toe
communiceren over inspectie
oordeel. Onderbouw
programma inzetten.

Schooljr 20172018

Gehele
schoolteam.

Laag aantal aanmeldingen leerjaar
1, met name bij de eerste ronde.

Onderbouwprogramma inzetten.
Reclame maken huidige –
positieve- status van de school.

Matige gebruik maken van data.

Basisondersteuning
2. De school heeft een deskundig team
dat opbrengstgericht,
handelingsgericht en cyclisch werkt.
 Docenten kunnen omgaan met
verschillen in de klas.
 De school versterkt de competenties
van docenten in handelings- en
opbrengstgericht werken.
 De school heeft ondersteuning en
begeleiding ingericht volgens de vijf
cycli van handelingsgericht werken:
analyseren, nader diagnosticeren,
plannen voorbereiden, plannen
uitvoeren, evalueren.

Meerdere collega’s maken gebruik
van MMP. Data team en
gebruikers als teamleiders en
zorgco’s maken hiervan gebruik.

Scholing MMP/ Magister.
Na scholing gebruik maken van
MMP.

Schooljr 20172018

MT,
zorgcoördinatoren,
DATA -team

Ontwikkelpunten

Acties

Wanneer

Door wie

We bieden Ondernemend leren aan.

In Leerjaar 1 25% in overige
leerjaren zoveel als mogelijk.
Vanaf schooljr 2018-2019 steeds
verder uitbreiden over leerjaren

Werkgroep ondernemend
leren. Ontwikkeling
lesmateriaal door alle secties.
Met name 1e klassen.

Schooljr 20172018

Werkgroep
ondernemend
leren, lesgevenden
1e klas en alle
collega’s wat
betreft
ontwikkelen van
lessenseries.
Halverwege
hetschooljaar
lesgevenden aan
leerljaar 2 die nog
niet mee
partciperen laten
aansluiten

Soms onduidelijkheid over
verantwoordelijkheid, wie heeft
welke taak, etc.

Verantwoordelijkheid bij juiste
persoon, door middel van
structuur en routes.

Terugverwijzen, handelen dmv
routes. Functionarissen moeten
sneller doorverwijzen naar
teamleider en/of
verantwoordelijke. Allereerst
uit gaan van eigen
professionaliteit.
Wat staat/ hoort bij functie decaan – mentor
verduidelijken en
concretiseren. Net als routes &
structuur.
Taakfunctionarissen :
concretiseren van taken.

Schooljr 20172018

MT &
functionarissen:
terug/doorverwijze
n. Gehele
schoolteam.

Waar staan we nu

Voor MT & functionarissen
duidelijk waar
verantwoordelijkheid ligt, o.a.
dmv stroomschema’s.

Routes niet voor iedereen helder,
met name niet voor nieuwkomers.

Voor nieuwe collega’s duidelijkheid
over structuur binnen school.

Bijeenkomst met kernpartners
voor nieuwe docenten.

Schooljr 20172018

Teamleider
llnbegeleiding/
Zorgco’s in
samenwerking met
(kern)partners.

Taken /functie / inhoud van
decanaat is anders op de mavo dan
op havo/vwo niveau. In schooljr
begonnen, moet dit schooljr worden
uitgebreid.

Verantwoordelijkheden / taken
duidelijk. Hierin ook het verschil
zichtbaar maken.

Mavo decaan Bd betrekken bij
ondersteuningsplan: LOB al
vanaf onderbouw. Portfolio.

Schooljr 20172018

Decanen,
teamleiders

Rapportvergaderingen regelmatig
een moment om te spuien/klagen.

Effectieve en oplossingsgerichte
vergaderingen dmv inzetten
executieve functies.

Jolanda en Karlijn ontwikkelen
executieve functie
presentatie/workshop. Voltallig
personeel op de hoogte van
executieve functies &
mogelijkheden. Uitbreiden naar
meerdere vergaderingen in alle
leerjaren.

Schooljr 20172018

Teamleider,zorgco,
voltallig personeel.

Schooljr 20172018

Team hk2/m3, MT

Zorgco’s doen aanvullende
cursus

Overgangsnormen 2hk  3mavo
niet “positief” opgesteld. Met
onvoldoendes gaan lln naar m3.

Allemaal voldoendes zou een
overgangsrapport voor m3 moeten
zijn.

Teamleider, vakdocenten 2hk
en m3 denken na over
overgangsnormen. Doen
voorstel voor MT/MR

Basisondersteuning
3. De school heeft een positief
pedagogisch klimaat en is fysiek en
sociaal veilig voor leerlingen en team.
 De school ondersteunt leerlingen bij
het versterken van sociale
vaardigheden.
 De school bevordert een veilig sociaalpedagogisch klimaat voor leerlingen
en team en betrekt ouders hierbij.

Waar staan we nu

Ontwikkelpunten

Acties

Wanneer

Door wie

Hoewel het pedagogisch klimaat
duidelijk is verbeterd is het van
belang hier blijvende aandacht voor
te hebben.

Rots & water breder inzetten.
Doorlopende leerlijn in klas 1, 2,
3.

2 nieuwe trainers aanwijzen.

Schooljr 20172018

MT & uiteindelijk 4
trainers.

Hoewel het pedagogisch klimaat
duidelijk is verbeterd is het van
belang hier blijvende aandacht voor
te hebben.

Sociale vaardigheden van lln
vergroten / verbreden.

Zowel Leefstijl als Rots &
Water als kennis vanuit
Trainingen Maya Bakker
inzetten vooral in intro dagen
en startmomenten met
mentoren. Mentoren volgen
training Maya Bakker.

Schooljr 20172018

Gehele
schoolteam.
Mentoren geven
lessen Leefstijl.

Hoewel het pedagogisch klimaat
duidelijk is verbeterd is het van
belang hier blijvende aandacht voor
te hebben.

Informatiedag/werkdag
Cyberpesten, sexting. Evt inzetten
JOU / Pretty woman / SPORT
SOVA / PPI

Gebruik maken van bestaande
instanties die onze school
kunnen ondersteunen.

Schooljr 20172018

Gehele
schoolteam, met
name
functionarissen en
MT.

Hoewel het pedagogisch klimaat
duidelijk is verbeterd is het van
belang hier blijvende aandacht voor
te hebben.

PBS jr 3

We gaan het 3e jaar PBS in..
Elkaar aanspreken:
professionaliseren cultuur
binnen de school. Visualisaties.
Geven van de lessen in goed
gedrag.

Schooljr 20172018

PBS team.

Hoewel het pedagogisch klimaat
duidelijk is verbeterd is het van
belang hier blijvende aandacht voor
te hebben.

Onderbouwprogramma.

In het onderbouwprogramma
zal worden gewerkt met een
eerste contactmoment klasmentor, regelmatig in de week.

Schooljr 20172018

Mentoren
onderbouw.

Hoewel het pedagogisch klimaat
duidelijk is verbeterd is het van
belang hier blijvende aandacht voor
te hebben.

Basisondersteuning
4. De school zorgt voor een
ononderbroken schoolloopbaan voor
iedere leerling en passende
begeleiding bij iedere overstap.
 De school houdt zich aan de Utrechtse
afspraken voor POVO, VOVO, VOMBO.
 De school houdt systematisch
uitstroomgegevens bij.
 De school zorgt met kernpartners
voor warme overdracht van leerlingen
met een extra ondersteuning.
 De school investeert in loopbaan
oriëntatie en – begeleiding en in de
aansluitingtussen onderwijs-werk.
 Ouders worden tijdig betrokken bij de
overdracht en overstap van hun kind.

Zorgen voor positieve
contactmomenten met ouders
en lln. Bezoeken bs,
sportclubs, theekransjes,
huisbezoeken, etc.

Schooljr 20172018

PR teamleden, MT,
Zohra Aharram

In gang zetten van contract
tussen ouders en school waarin
de verwachtingen naar elkaar
toe zijn besproken

Schooljr 20172018

Teamleider
onderbouw,
mentoren,
oudergeleding

Ontwikkelpunten

Acties

Wanneer

Door wie

Onze lln hebben relatief lage(re)
CITO VAS scores.

Ontwikkeling lln monitoren,
terugkoppeling naar PO-scholen &
SWV.

Afstroomprotocol dat
schooljaar 2016-2017 is
ingezet het volgende
schooljaar weer inzetten.

Schooljr 20172018

PO-VO commissie,
afstroomcommissa
ris.

Onze lln hebben relatief lage(re)
CITO VAS scores.

Ontwikkeling lln monitoren,
terugkoppeling naar PO-scholen &
SWV.

Voor elke lln in klas 1 een OPP.
Docenten meer betrekken bij
inhoud programma onderbouw.
SGC in gesprek met Poscholen.

Schooljr 20172018

PO-VO commissie,
BPO-er,
onderbouwmentor
en.

Het SGC zet vernieuwingen in
binnen ons onderwijs.

Ontwikkeling
onderbouwprogramma.

Aanschaf 1 blik agenda.
Elke lln OPP.
gebruik makend van een
ontwikkelportfolio.
inhoud onderbouwprogramma
ter bevordering eigenaarschap
van de lln ook mbt LOB.

Schooljr 20172018

Gehele
schoolteam.

Zorgcoördinatoren nemen veel werk
over van mentoren. Niet iedereen
houdt zich aan de eigen taak/ kan
zich houden aan de eigen taak. Er

Aanstellen intern begeleiders om
begeleiding snel in te zetten.

Uitzetten vacatures, aannemen
begeleiders. Zorgteam
bijeenkomsten. Intern
begeleiders inwerken.

Schooljr 20172018

Sollicitanten,
zorgteam.

Waar staan we nu

Als school zijn we meer in contact
met de buitenwereld, de
leefwereld van onze lln.

ontstaat soms vertraging rondom
bieden ondersteuning. Er zal in een
nog vroeger stadium contact met
ouders opgenomen dienen te
worden.

VOVO overdracht onvoldoende
OPP’s vanuit aanleverende scholen.
Aangemelde lln op het SGC weten
niks van aanmelding, ruis tussen
VO-scholen.

Onbekendheid van de teamleiders
met het werk en het aanbod van de
Kernpartners vertegenwoordigd in
het KPO

4 specialisten, 2 generalisten. Zij
zullen arrangementenbegeleiding
op zich nemen.

OPP’s zijn transparant. Informatie
is gedeeld met lln èn ouders.
Bewijs hiervan dmv handtekening
op ingescand OPP.

Deze procedure is
geweest. Er zijn 6
ib-ers aangesteld

Zorgco/teamleider in contact
met zorgco/teamleider van
andere scholen. Afspraak is
handtekening op aangeleverd
OPP. Handelingsgedeelte is
geschreven. BPO-ers van beide
scholen op de hoogte van
problematiek.

Schooljr 20172018

Contactmomenten tijdens het
KPO met alle teamleiders

Schooljr 20172018

Zorgco/teamleider
betrokkenheid
BPO-ers

Transparanter in wat er mogelijk
is.
Teamleider ll
begeleiding, KPO
en teamleiders

Basisondersteuning

5. De school biedt effectieve
ondersteuning en werkt hierin samen
met (kern)partners.
 De school werkt volgens het
visiemodel van Sterk VO en heeft een
ondersteuningsstructuur ingericht met
doelen en resultaten op schoolniveau.
 De school beschrijft in het OPP welke
ondersteuning zij aan leerlingen met
een ondersteuningsbehoefte biedt en
wat de resultaten hiervan zijn.
 De school betrekt ouders bij de
ondersteuning van hun kind (OPP) en
evalueert het OPP tenminste jaarlijks
met leerling en ouders.
 De school evalueert jaarlijks met
kernpartners de inzet en opbrengst
van de ondersteuning en begeleiding
 De school heeft een basisplusprofiel
en investeert in persoonlijke coaches,
deskundigheidsbevordering en
extra aanbod.

Waar staan we nu

Ontwikkelpunten

Acties

Wanneer

Door wie

Het SGC werkt samen met
kernpartners volgens visie model
Sterk VO.

Zet huidige manier van werken
voort.

Acties: 4e jr zorgco. Structuur,
routes, verantwoordelijkheden
helder.

Schooljr 20172018

zorgteam &
interne & externe
partners.

Evaluatie OPP’s

Vergroten expertise van alle
collega’s mbt schrijven OPP’s en
ondersteuningsmogelijkheden.

Werkbijeenkomsten OPP’s
schrijven & aanhouden.

Schooljr 20172018

Zorgco’s. MT;
belang van OPP’s
duidelijk maken
aan team.

Evaluaties OPP’s bij arrangementen.

Aanstellen intern begeleiders.
Minimaal 2x per jaar. Word-versie
naar zorgco en in magister.

Onderzoek of een wordversie
goed in Magister kan worden
geplaatst.

Schooljr 20172018

Karien Merendonk

SGC heeft hechte contacten met 2e
lijns ondersteuning als PPI.
SGC is hofleverancier.

Onderhouden contacten,
evalueren gang van zaken,
evalueren en stellen procedures
gezamenlijk bij.

Nauwe samenwerking
kernpartners en 2e lijns
ondersteuning, regelmatig
contact en evaluaties,
professionele werkcultuur:
aanspreken bij vragen, tips,
aanspreken op, etc.

Schooljr 20172018

zorgteam &
interne & externe
partners.

Bijlage 1: Zorgkaart ondersteuning die geboden wordt op het St-Gregorius College in
samenwerking met de kernpartners.

Bijlage 2: Stroomschema interne zorgroute (update volgt ivm Interne Begeleiders)

Bijlage 3: Gezondheid, JGZ route

Bijlage 4: Stroomschema VO team Jeugd & Gezin

Bijlage 5:
Project ‘Passend onderwijs leerjaar 1 St-Gregorius College’
Signaal vanuit aannamecommissie, zorgteam, mentoren, teamleider, score Cito-0: 50% van de leerlingen in leerjaar
1 is te hoog geplaatst door de basisschool.
Ondernomen acties:
- Aannamecommissie: contact gehad met basisscholen (die niet altijd open stonden voor feed back) en
SterkVO (die geen speelruimte had omdat de plaatsing bindend is)
- Zorgteam: problematiek rondom cijfers en gedrag in kaart gebracht, arrangementen aangevraagd,
handelingsplan gemaakt voor mentoren voor het hele jaar door (met evt tussentijdse herplaatsing – zie
bijlage)
- Team: extra begeleidingsvergaderingen voor meest urgente klassen (hk1a, hv1b, m1a); extra aandacht voor
woordenschat (taalbeleid: woorden van de week, lezen in de klas, extra ondersteuningsuren op maat)
- Teamleider: analyse van basisscholen waar de meest problematische plaatsingen van komen, en van de
contacten met basisscholen hierover. Dit inbrengen in POVO-overleg. Rector neemt het mee als signaal in
schoolleidersoverleg en overleg met bestuur (mn van basisscholen binnen de stichting)
- Cito-score: vergelijkende analyse op cito-score basisschool, herkomst lln (basisschool), klasniveau, hierop
handelingsafspraken maken op leerling-niveau.
Wat is extra nodig?
Menskracht om de mentoren in klas 1 te ondersteunen. Zij hebben veel extra werk in gesprekken, organiseren van
extra maatwerk, registratie en bijhouden OPP’s.
De aanvraag is gebaseerd op 8 uur per week extra ondersteuning, bedrag 20.800 euro (40x8x65)
Inzet SterkVO
Tijdens het schoolleidersgesprek op 2 november 2016 is de analyse besproken. Gezamenlijke constatering dat de
aanpak gedegen is en dat er een schoolarrangement aangevraagd kan worden voor om bovenstaande te
ondersteunen.
Verantwoording
Einde schooljaar zal middels een kort evaluatieverslag aangegeven worden wat de opbrengsten zijn van de aanpak,
de activiteiten richting PO en zoals verwoord in onderstaand stroomschema.

Stroomschema 2017-2018, vernieuwde versie
Uitvoering door de mentor in overleg met teamleider/zorgco
Oktober
Na de herfstvakantie: starten in de klassen met de kwadranten
In het OPP staan de gegevens van het lovs, cito + interventies vanuit de basisschool. De OPP’s zijn al
bijgewerkt na het gesprek met de teamleider.
November
Ouders uitnodigen wanneer daar reden voor is wat betreft gedrag en/of cijfer.
Dit door de mentor in overleg met teamleider/zorgco
December :
Rapportvergadering.
Leerlingen presenteren hun rapport en portfolio tijdens de 10-minuten gesprekken aan ouders.
Hierin verwerkt de kwaliteiten, maar ook waar aan te werken en van wie wordt hulp verwacht.
Wanneer nodig al overplaatsing naar andere leerweg.
januari:
Bijgewerkt OPP gesprek met ouders, leerling en mentor voor de leerlingen waarmee het niet goed
gaat.
1e cyclus
Februari
Inzetten Nio of WISC toets. Dit bespreken met bpo-er, zorgco en teamleider
Aanvragen indienen. Loket bepaalt wat er aangeboden gaat worden
Maart:
Zorgco & mentor bespreekt de uitslag met ouders
OPP wordt bijgesteld
2e cyclus
Eind maart:
rapportvergadering
Ouders , ll en mentor 10 minuten ouderavond. Ll presenteert portfolio
April:
Apart gesprek voor leerlingen en ouders bij afstroom door zorgco en teamleider
Afstroomprocedure wordt in gang gezet
3e cyclus
Voor 1 mei
Leerlingen in VOVO
1 mei
Leerlingen die van school gaan wisselen zijn bekend
Voor 1 juni
Alle leerlingen die van school wisselen zijn geplaatst . Warme overdracht volgt.
Afronding OPP 4e gesprek, OPP delen met andere VO-scholen.

Bijlage 6: Signaleringswijzer
Vroegtijdig signaleren, St-Gregorius College
Deze werkwijzer is gemaakt om collega’s te ondersteunen bij het signaleren van problemen in de klas en op school.
De werkwijzer is bedoeld om zichtbaar gedrag te herkennen dat kan duiden op eventuele problemen. Het bevat
observatietools en hulpvragen die collega’s kunnen gebruiken bij het waarnemen van en het handelen bij bepaalde
signalen.

SIGNALEN
GEDRAG
-

-

Stiller

-

-

Leerling is niet in de
klas
-

Leerling is te laat

-

Leerling gaat weg

-

Onzeker
Agressief

Geen focus op
studie/ leren/doen

-

Geen concentratie

-

Werkt niet samen

-

-

Leerling is (vaak) ziek
-

-

Trekt zich terug

-

Leerling loopt met
zekere regelmaat
klas uit

Zet zich af tegen
anderen en
opdrachten

-

Cijfers gaan omlaag

Leerling is er
regelmatig een
bepaalde dag niet

Leerling loopt
geregeld klas uit
(bewaakt mobiel)

Geen goede
studiehouding
Leerproblematiek

Te laat inleveren van
werk

-

Geen actieve
werkhouding

Stelt geen vragen over
leerstof

Paniek
-

-

PRESTATIES

Onrustig
-

-

VERZUIM

Komt afspraken niet na
-

Schaft geen boeken
aan
-

Maakt geen
aantekeningen
Pleegt fraude

SOCIAAL EMOTIONELE PROBLEMATIEK
(Vaak een oorzaak van verandering in gedrag, toenemend verzuim en teruglopende prestaties)

GEDRAG
STAP 1
Welke signalen neem je
waar?

STAP 2
Welke tips, vragen,
gesprekstechnieken kun je
inzetten?

STAP 3
Wat kun je als docent doen?

Leg uit aan de leerling welk
gedrag je ziet, spreek je zorg uit.

Check bij collega’s naar hun
signalering over leerling in
teamoverleg of leerlingbespreking.

Neem je verandering van
gedrag waar?
Leerling is/wordt stiller
Leerling is/wordt erg
onzeker
Snel in paniek
Leerling is/wordt
brutaler/grote mond
Leerling is/wordt conflict
zoekend
Leerling vertoont
ontregelend
gedrag
Agressief
Kort lontje/snel
aangevallen voelen
Is slachtoffer van
pestgedrag
Is zelf een pester

Check of leerling kan reflecteren
aan hand van volgende vragen:
- Begrijp je wat ik probeer
te zeggen?
- Herken je dit bij je zelf?
- Welke invloed heeft je
gedrag op anderen?
- Wat levert het op?
- Wat is keerzijde?
Complimenteer bij positief
gedrag.
Vermeld dit gesprek in
Magister.
Koppel het gedrag aan
eventuele competenties m.b.t
de opleiding.
Verbind consequenties aan
gedrag wanneer gedrag door
blijft gaan.

Wat is er al bekend van de leerling,
welk gedrag is normaal of nog
acceptabel van deze leerling?
Overleg met de mentor van de
betreffende leerling.
Zoek contact met ouders:
Zijn er veranderingen of zorgen in
thuissituatie of relaties.
Herkennen zij gedrag? Zo ja, hoe
gaan zij daar thuis mee om? Wat
werkt?
Bij leerlingen onder de 18: ouders
uitnodigen. Bij leerlingen boven de
18: ouders met toestemming van
leerling uitnodigen.
Bij handelingsverlegenheid kan de
mentor advies vragen bij:
1. Collega’s;
2. Teamleider;
3. Zorgcoördinator.

Slecht gekleed
Uitdagend gekleed

Bij groepsconflicten:
Als team afspraken maken rondom
aanpak, denk hierbij aan groepsplan.

Niet verzorgd zijn
Blowen in school
Leerling misbruikt sociale
media

Wanneer je de hele klas niet kunt
hanteren: naar teamleider voor
overleg.

Bij acuut geweld:
Vechten in klas/gang
Slaan

Bij vechtende leerlingen:
Tip: spring er niet tussen, je
moet er zijn om andere leerling
te helpen.
-

Dreiging
Intimidatie/verbaal geweld

-

Slaan met deuren

Vraag/zeg leerling klas
te verlaten.
Als leerling niet wil stuur
een andere leerling klas
uit om hulp te halen
(pedagogisch
medewerker/ conciërge
andere collega/).

Ga naar:
1. Pedagogisch medewerker;
2. Teamleider;
3. Directie.
Evt. inschakelen van politie door
Teamleider na contact met directie.
Docent zorgt voor vervolg contact
met leerlingen: blijf aan de praat,
check of het goed gaat met de
leerling/klas of er nog meer nodig is.
Als crisis voorbij is:
Communiceer richting
docententeam via Magister;
- Benader mentoren van de
leerling(en);
- Overleg over sancties;
- Overleggen met
leerling/ouders/collega’s/te
amleider of verdere hulp
nodig is.
-

Zo ja, schakel zorgco in, via zorgco
contact met kernpartners.
Andere emotionele crisis:
Bijvoorbeeld:
Paniek
aanval/hyperventilatie
Heel erg huilen
Erg overstuur

Incidenten in school:
Bijvoorbeeld:
Aanranding
Intimidatie
Discriminatie

Tip: zelf rustig blijven (er kan
niets gebeuren).
-

Ga je even mee de klas
uit?
- Wie in de klas wil je nu
bij je hebben?
- Wat heb je nodig om
rustig te worden?
- Heb je dit al eens eerder
gehad?
- Wat heb je dan geleerd
dat je moet doen?

Acties docent:
Benader mentoren van de
leerling(en);
- Communiceer richting
docententeam via Magister.

Mentor kan evt contact opnemen
met zorgco, via zorgco contact met
kernpartners.

Neem als docent altijd contact op
met:
1. Teamleider;
2. Mentor;
3. Communiceer richting
docententeam via Magister.

Misbruik van social media

TIPS VAN DE GEZINSWERKERS (VANUIT DE BUURTTEAMS) & JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
-

Mocht een leerling je in vertrouwen willen nemen, geef dan aan dat er bepaalde zaken zijn waar je als
docent niet de verantwoordelijkheid voor kunt dragen en dat je wilt dat een leerling op een plek komt waar

hij/zij de passende ondersteuning kan krijgen . Meld de leerling dat je de info moet delen met de zorgco. (
Denk aan sociaal emotionele problematiek, thuisproblematiek, doodswens, eetproblemen, snijden, etc).
-

Onderhoud goed contact met jouw (mentor)leerlingen. Zorg dat er sprake is van een goede
(vertrouwens)relatie.

- Is een leerling jonger dan 18 jaar: maak dan duidelijk dat je samen met het zorgco/teamleider/
gezinswerker kijkt naar andere partijen die geïnformeerd kunnen/moeten worden, bijv. huisarts, ouders of
familieleden.
-

Het is erg lastig een leerling te moeten beoordelen en tevens een vertrouwensrelatie aan te moeten gaan.
De gezinswerkers hebben beroepsgeheim.
-

De Buurtteams werken meer dan voorheen binnen het gezin, het gehele gezin is betrokken bij de
ondersteuning en hulpverlening. 1 kind, 1 gezin, 1 plan.

VERZUIM
STAP 1
Welke signalen neem je
waar?
Neem je verandering van
gedrag waar?
Leerling is niet in de klas
Leerling zit te vaak in
kantine of op stil plekje in
gebouw
Leerling loopt regelmatig
klas uit en/of blijft
langere tijd weg
Leerling komt geregeld te
laat
Leerling gaat geregeld
eerder weg
Leerling is er bepaalde
dag/uur niet
Leerling mist
één/meerdere bepaalde
vakken
Leerling is geregeld ziek
Leerling reageert niet op
telefoontjes, email, enz.

STAP 2
Welke tips, vragen,
gesprekstechnieken kun je
inzetten?

STAP 3
Wat kun je als docent doen?

Start gesprek met positieve
insteek, maak geen verwijten,
maar wees oprecht en
nieuwsgierig.

Vermeld absentie zelfde les in
Magister.

Ik heb je gemist. Ik heb gezien dat
je er gisteren/deze week niet was.
Fijn dat je er weer bent, wat was
de reden dat je niet op school
was?
Ben je ziek geweest of heb je voor
iets anders tijd nodig gehad?
Bij ontwijkende antwoorden:
- Ik zie in Magister staan
dat je…
- Wat is hier de reden van?
- Bij vragen over ziekte:
- Wat had je?
- Ben je naar de huisarts
gegaan? Wat is
afgesproken?
- Heb je eerder contact met
huisarts/ leerplicht
gehad?

Acties mentor:
- Ga in gesprek met lln.
- Neem contact met lln en ouders
op voordat Leerplicht ingeschakeld
wordt.
Acties verzuimco:
- Bel zsm naar huis. Snelheid van
handelen kan verdere gevolgen
beperken.
- Check bij leerplicht/leerlingadministratie of leerling bekend is
bij leerplicht.
Indien ja, direct overleg met
leerplicht/melden bij leerplicht.
Indien nee, start verzuimprotocol.
-Meld in verzuimmelding
bevindingen van school over
verzuim en acties die door school
zijn ondernomen om leerling naar
school te krijgen.
Stuur verzuimmelding, inclusief
overzicht naast Leerplicht naar:
1. Mentor;
2. Teamleider;
3. Zorgco.
Acties verzuimco/mentor:
- Zit er een patroon in verzuim en
volgt het elkaar snel op?
- Is verzuim gebonden aan één of
meerdere docenten of aan
medeleerlingen?
- Indien onvoldoende inzicht in
verzuimproblematiek, informeer
bij ouders/zorgco.

-

TIPS VAN DE LEERPLICHTAMBTENAAR:
Het is belangrijk in gesprek met de leerling te achterhalen wat deze manier van doen prettig maakt voor de
leerling. Dit uitpluizen, bevestigen en vervolgens kijken of hij/zij de keerzijde hiervan kan vinden. Veel

acties zijn bij leerlingen redelijk impulsief en niet in lange termijn denkend, wat niet meer dan normaal is bij
de leeftijd van de middelbare school-leerling. Dit juist onder de aandacht brengen geeft vaak intrinsieke
motivatie bij de leerling.
-

N.B. Verzuim is meestal ‘slechts’ een symptoom van achterliggende problematiek. Zorg dat de
problematiek helder wordt. Consulteer en/of meld aan bij zorgco
-

-

Zorg dat adressen en telefoonnummers actueel zijn.

Zorg dat je de acties die je gedaan hebt om de leerling te bereiken/spreken, hebt vastgelegd in het OPP en
in Magister.
-

Zorg er voor dat in één keer de contactgegevens van de juiste mentor/zorgco richting Leerplicht gaan.

TERUGVALLENDE PRESTATIES
STAP 1
Welke signalen neem je
waar?
Neem je verandering van
gedrag waar?
Geen actieve werkhouding
Stelt geen vragen over
inhoud/leerstof
Cijfers/beoordelingen zijn
laag/gaan omlaag
Leerproblematiek
Te laat/niet inleveren van
werk

STAP 2
Welke tips, vragen,
gesprekstechnieken kun je
inzetten?

STAP 3
Wat kun je als docent doen?

Stel vooral open vragen die de
leerling aan het denken zet, zodat
lln zelf met het probleem komt.
Las stiltes tijdens het gesprek in.
Maak indien mogelijk gebruik van
de schaalvraag (zie bijlage).

Docent kan overwegen of bijles
nodig is.

Bijvoorbeeld:
- Ik maak mij zorgen
omdat ik zie dat…
- Hoe vind je zelf dat het
gaat?
- Wat gaat goed, wat gaat
minder goed?
- Wat is er volgens jou aan
de hand?
Bij mogelijke verkeerd
niveau/richting/vak:
Check: is dat constatering van
leerling zelf?
- Waar loop je op vast?
- Op inhoud van keuze?
- Op sfeer, veiligheid in
klas?
- Op manier van lesgeven?
Bij ontkenning: hierbij kun je
bewijsstukken laten zien, zoals
absentie of cijfers, enz.

Mentor:
-Bijles helpen organiseren.
-Helpen met planning.
-Helpen met agendabeheer.
-Leerling ondersteunen in
communicatie met docenten
Bijv. bij inhalen van toetsen.
-Check bij docent of afspraken
met vakdocent ook uitgevoerd
worden.
- Maak acties duidelijk in
Magister.
Zie kleine verbeteringen,
bespreek deze met de lln.
Complimenteer inzet.
Bij analyse van probleem, overleg
met zorgco. Wat kan school zelf
nog doen of moet er
doorverwezen worden?
Direct contact met zorgco indien
er sprake is van:
leer-/gedragsproblemen,
sociaal-/emotionele-/ financiële/of thuisproblematiek.

Bespreek consequenties voor
vervolg schoolloopbaan.
Tenslotte, open vraag:
- Maak je je over iets of
iemand zorgen?
- Zijn er problemen thuis?
Zo ja: zie sociale-/emotionele
problematiek in deze Werkwijzer.

-

TIPS VANUIT PASSEND ONDERWIJS, SAMENWERKINGSVERBAND STERKVO:
Blijf in contact met de leerling en verzamel gegevens, volg de beoordelingen van je (mentor)leerlingen in
relatie tot het uitstroomperspectief.
Bij discrepantie:

1. Leerlingbespreking,
2. Gesprek met leerling
3. Gesprek met ouders en leerling wat hieraan ten grondslag ligt en wat een mogelijke
ondersteuningsbehoefte kan zijn.
-

Verzamel alles in het OPP en spreek acties mbv het handelingsdeel in het OPP af.
Formuleer concrete haalbare doelen en evalueer regelmatig.

SOCIAAL EMOTIONELE PROBLEMATIEK
(Vaak een oorzaak van verandering in gedrag, toenemend verzuim en teruglopende prestaties)
STAP 1
Welke signalen neem je
waar?

STAP 2
Welke tips, vragen,
gesprekstechnieken kun je
inzetten?

STAP 3
Wat kun je als docent doen?

Gesprek aangaan :
Veel signalen hiernaast zijn
interpretaties van gedrag:
Check eerst of jouw interpretaties
van het gedrag kloppen: is het
verdriet, boos, etc.

Check bij collega’s: zien zij het
ook?

Neem je verandering van
gedrag waar?
Verdrietige/boze/trage
indruk
Onbereikbaar/ongrijpbaar
Onderbuikgevoelens, niet
aanwijsbaar/intuïtie
Geldprobleem en/of
armoede
Huiselijk geweld
Verkrachting (buiten
school)
Eergerelateerde
problematiek
Echtscheidingsproblematiek
Ruzie thuis
Drugsgebruik
Automutilatie
Rouw
Loverboys
Bij acute crisis
Bijvoorbeeld:
Suïcide wens of plan
Acute dakloosheid/
weglopen

Bij nee:
Blijf bij de gedragssignalen
Bij ja:
Open vragen stellen zoals:
-

Wie weet nog meer van
deze problemen?
- Is er al hulp in huis, heb je
al eerder hulp gehad?
- Kun je de huisarts bellen?
- Kunnen je ouders gebeld
worden?
- Wie vertrouw je wel (opa
of oma)?
- Heb je deze problemen
pas kort of spelen ze al
langer?
- Wat heb je al aan
problemen kunnen doen?
- Zou je er hulp bij willen
hebben binnen school of in
de buurt?

Wanneer deze informatie boven
komt uit gesprek met docent en
leerling wil hulp: overleg met
leerling en Zorgco over
noodzaak advies en hulp.
Als leerling geen hulp wil: meld
dit wel bij zorgco.
Zorgco schakelt kernpartners in.
Wil leerling niets vertellen maar
wel gebruik maken van hulp:
Stel de volgende vragen:
- Heb je het hier al met je
ouders/mentor over
gehad?
Indien je mentor bent:
- Met wie wil je hier wel
over praten?
Vertrouwenspersoon kan
schakel zijn.
Wil de leerling geen hulp maar
dreigt voortijdig schooluitval:
zorgco/teamleider brengt casus
in het ZAT adhv (anoniem) OPP.

Schakel zsm teamleider en
zorgco in.

