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Inleiding 
 

 

1.1 Schoolorganisatie en visie op passend onderwijs 

 

1.1.1 Schoolorganisatie 

Scholengemeenschap Panta Rhei is een groot stedelijke vmbo-school voor de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, een mavo/havo brugklas en drie internationale 

schakelklassen. Bij elkaar bieden wij onderwijs aan ruim 600 leerlingen uit Amsterdam, 

Amstelveen en omliggende gemeenten.  

De zorgstructuur en het uitvoeren van extra ondersteuning is een belangrijk onderdeel 

van onze school. Binnen onze zorgstructuur zijn zowel  interne als externe medewerkers 

actief betrokken. Ook de ouders worden actief betrokken bij de schoolondersteuning van 

hun kind. De kleinschaligheid van de school zorgt ervoor dat wij onze leerlingen en hun 

ouders/ verzorgers goed kennen. 

 

1.1.2 Visie op passend onderwijs 

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat iedere leerling uniek is en recht heeft op 

het onderwijs dat tegemoetkomt aan zijn leer- en ondersteuningsbehoeften. Wij streven 

ernaar om op Panta Rhei de leerlingen een plek te geven die past bij hun kwaliteiten en 

hun mogelijkheden. De ondersteuning die wij bieden is een verantwoordelijkheid van het 

hele team. Het doel van goed onderwijs is om te werken aan een optimale leerervaring 

op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Bij het geven van extra ondersteuning moet er 

altijd zicht zijn op het behalen van een diploma. 

 

Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de mogelijkheden die 

Scholengemeenschap Panta Rhei biedt om haar leerlingen met uiteenlopende 

onderwijsbehoeften te ondersteunen. De middelen om dit te realiseren worden verstrekt 

door het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. 

 

Grenzen 

Zoals iedere school, kent ook Panta Rhei zijn grenzen aan het bieden van ondersteuning 

op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Het bereiken van onze  grenzen kan 

verschillende redenen hebben: 

 

De vraag naar ondersteuning kan intensiever zijn, dan school kan bieden. 

Leerlingen kunnen binnen Panta Rhei niet afhankelijk zijn van individuele ondersteuning. 

Het is belangrijk dat een leerling in de klas zijn schoolse taken zelfstandig kan uitvoeren 

en dat hij zich op sociaal emotioneel vlak  in de groep op een positieve 

manier kan handhaven. Ook voor een leerling met een gedragsstoornis en/of psychische  

problematiek geldt dat hij in een groep moet kunnen functioneren. 

Extreem externaliserend of internaliserend gedrag kan niet in een klas begeleid worden.  

 

De ondersteuning vraagt om meer specialistische kennis en/of aanpak dan de school kan 

bieden. De leerling met een leer- of ontwikkelingsachterstand kunnen een dusdanige 

specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, waardoor de school handelingsverlegen is 

(onvoldoende mogelijkheden tot ondersteuning). Wij kunnen dan geen Passend 

Onderwijs bieden en adviseren een andere vorm van onderwijs. 
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Het cognitieve niveau van de leerling is niet toereikend voor minimaal een diploma op het 

niveau van vmbo basis. Wanneer de schoolresultaten zwak zijn en een 

intelligentieonderzoek het niveau van praktijkonderwijs aangeeft, zullen wij dringend 

adviseren de overstap naar praktijkonderwijs te maken. Wij gaan ervan uit dat de 

leerachterstanden op gebied van begrijpend lezen en/of  inzichtelijk rekenen maximaal 

op 50% liggen en het IQ minimaal 80 is.  

 

Het gevraagde niveau of de gevraagde leerweg heeft geen ruimte in de klas/groep om 

een leerling te plaatsen. 

Voor zij-instromers geldt dat zij geplaatst kunnen worden als er in de groep ruimte is en 

als de ondersteuning die Panta Rhei kan bieden voldoende is.  

 

Panta Rhei hanteert de volgende klassengrootte: 

 VMBO basis en isk:   16-18 leerlingen 

 VMBO basis-kader, kader en mavo: 21-26 leerlingen 

 VMBO bovenbouw praktijkvakken   afhankelijk van het aantal werkplekken op de    

afdeling (D&P/PIE). 

 

Naast bovengenoemde aantallen kunnen klassen ook “pedagogisch’ vol zijn.  

In een klas kunnen er veel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zitten, waardoor 

het niet meer mogelijk is om een leerling aan een klas toe te voegen.  

Deze aantallen zijn niet altijd vooraf vast te stellen, aangezien de 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen uiteenlopend zijn. 

 

Als na de informatie-uitwisseling tussen scholen en een eventueel intakegesprek blijkt 

dat wij niet in staat zijn om te voldoen aan de eventuele zorg- en ondersteunings-

behoefte van de leerling, zal de leerling afgewezen worden. De ouders en de 

toeleverende school worden hier per brief en/of mail van op de hoogte gesteld. 
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1.2 De zes pijlers 

 

In het schoolplan 2018-2021 zijn zes pijlers en doelstellingen geformuleerd. In hoofdstuk 

2 en 3 van dit ondersteuningsprofiel wordt aan de doelstellingen die relevant zijn voor de 

ondersteuning een invulling gegeven. 

 

1. We zien in iedere leerling zijn of haar mogelijkheden. 

 Docenten spelen in op de leer- en ontwikkelmogelijkheden van leerlingen en dagen 

hen uit om het beste uit zichzelf te halen. Docenten geven hen daarop feedback en 

begeleiden de leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

 Docenten werken handelingsgericht op basis van de groepsplannen en OPP’s. Het 

groepsplan en de OPP’s zijn zodanig opgesteld dat ze een middel zijn om de 

onderwijsbehoeften in de klas hanteerbaar te maken. Er is een efficiënte vorm 

ontwikkeld om hiermee te werken. De OPP’s worden door mentoren opgesteld samen 

met ouders en leerlingen en waar nodig met een zorgfunctionaris. 

 

2. We zetten in op een krachtig leerproces. 

We bieden zowel in de onderbouw als bovenbouw extra begeleidingsuren aan. 

 

3. We investeren veel in de leerling. 

 Mentoren investeren in de relatie met ouders door kennismakingsgesprekken te 

voeren. Deze informatie wordt samen met de informatie van de toeleverende school  

(of van de onderbouw) benut voor de begeleiding van de leerling.  

 Er is een doorlopende leerlijn voor de begeleiding van leerlingen. Mentoren zijn 

bekend met de inhoud en zijn in staat de leerlingen op maat te bedienen. 

 De mentoren voeren gesprekken met leerlingen op een positieve en oordeelvrije 

manier. We blijven investeren in de driehoeksrelatie leerling, ouder en mentor om 

verwachtingen af te stemmen. We besteden extra aandacht aan de rol van de leerling 

in deze relatie. 

 

4. We bieden de leerling een toekomstperspectief. 

Onder andere in het loopbaanbeleid begeleiden we leerlingen in het maken van 

keuzes voor de toekomst.  

 

5. We bieden de leerling veiligheid en structuur. 

 Docenten zorgen voor een veilige sfeer en een duidelijke structuur in de les op basis 

van effectief klassenmanagement. Zij benutten de achtergrondinformatie uit het 

groepsplan en de OPP’s. 

 

6. Als collega’s leren en werken we samen. 

 De begeleiding van leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin een ieder 

(OOP, docenten, mentoren, intern begeleiders en teamleiders) eigen taken en 

verantwoordelijkheden heeft. We informeren betrokkenen, we stemmen af, we 

leggen vast en spreken elkaar daar op aan. 

 In periodieke gesprekken bespreken we individuele doelen, koppelen deze aan 

organisatiedoelen en bekijken we hoe de gewenste ontwikkeling ondersteund kan 

worden. Op deze manier kunnen medewerkers hun professionele ontwikkeling 

realiseren. 
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Ondersteuningsstructuur; organisatie en praktijk 
 

1.3 Organisatie 

 

De ondersteuningsstructuur is de manier waarop de school de ondersteuning intern en 

extern heeft georganiseerd. In deze structuur maken wij onderscheid tussen 

basisondersteuning (eerste lijn), extra ondersteuning (tweede lijn) en externe 

ondersteuning (derde lijn). 

 

1.4 Basisondersteuning in de praktijk 

 

De mentoren, de docenten, de teamleider, de intern begeleider, de verzuimcoördinator, 

de zorgcoördinator en de dyslexiecoach zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de eerste 

lijn. 

1.4.1 De docent 

Iedere docent heeft de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen in de klas een zo 

optimaal mogelijk leerklimaat te organiseren. Hierbij maakt de docent voor leerlingen 

met ondersteuning gebruik van het groepsplan en indien van toepassing de tips van de 

dyslexiecoach. 

 

1.4.2 De mentor  

Elke klas heeft n of twee mentoren. De mentor volgt het functioneren van zijn 

leerlingen zowel wat betreft de leerresultaten als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hij 

onderhoudt persoonlijk contact met de leerling. Daarnaast is hij het eerste 

aanspreekpunt voor de ouders. 

De mentor ondersteunt de leerkrachten in de begeleiding van leerlingen. Wanneer een 

mentor een ondersteuningsvraag van de leerling niet kan beantwoorden, bespreekt hij 

die met de intern begeleider. 

1.4.3 De intern begeleider 

Eén keer in de twee weken hebben de mentoren overleg met de intern begeleiders. 

Wanneer een mentor een ondersteuningsvraag van de leerling niet kan beantwoorden, 

bespreekt hij die met de intern begeleider. Soms is de ondersteuningsvraag complex en 

brengt de intern begeleider de vraag in binnen het intern ZAT (zorgadviesteam). 

1.4.4 De dyslexie-/dycalculiecoach  

De school biedt compenserende maatregelen aan leerlingen met een dyslexieverklaring 

en dyscalculieverklaring. Bij compenserende maatregelen kan gedacht worden aan 

tijdsverlenging bij toetsen, een aangepaste vorm van correctie en het gebruik van het 

voorleesprogramma Claroread (bij dyslexie) of tijdverlenging, gebruik kladpapier, 

tafelkaart/maatkaart (die laatsten niet tijdens de toets) bij dyscalculie.  

Ook worden nieuwkomers die korter dan zes jaar in Nederland zijn gecompenseerd. Zij 

hebben recht op extra tijd bij het maken van toetsen en het gebruik van een 

woordenboek. Wanneer blijkt dat bovenstaande ondersteuning niet voldoende is, zal er 

op zoek gegaan worden naar verdere ondersteuning die binnen de mogelijkheden van de 

school liggen. Ook hier vindt de ondersteuning in de klas plaats. De dyslexiecoach regelt 

de passen voor de leerlingen, stelt jaarlijks een lijst op met de leerlingen die recht 
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hebben op compenserende maatregelen en verzorgt de lessen spelling aan de leerlingen 

die uitvallen bij de screening volgens het protocol van dyslexie. 

Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt worden de ouders op de hoogte 

gebracht. 

1.4.5 De verzuimcoördinator 

Het beleid voor (ziekte)verzuim is erop gericht leerlingen zoveel mogelijk het normale 

lesprogramma te laten volgen. Van elk verzuim willen we weten wat de reden is. De 

verzuimcoördinator speelt hierin een rol. 

1.4.6 De zorgcoördinator 

De zorgcoördinator is de spin in het web van het expertisepunt. De zorgcoördinator voert 

de regie op de toeleiding naar het expertisepunt, controleert de voortgang van de 

ondersteuningstrajecten en stuurt bij op basis van cyclische evaluatie 

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met 

ondersteuning (intern en extern). Zij onderhoudt contacten met zowel externen zoals 

schoolmaatschappelijk werk, leerplicht, schoolarts, GGZ en JBRA als internen zoals 

teamleiders, begeleider passend onderwijs en intern begeleiders en mentoren. 

1.4.7 Begeleidingsuren 

Leerjaar 1 

De resultaten van de leerlingen uit leerjaar 1, afkomstig van de basisschool, worden bij 

aanmelding bekeken. Leerlingen met grote achterstanden komen in aanmerking voor 

begeleidingsuren begrijpend lezen en/of rekenen. Aan het einde van periode 1 worden de 

behaalde resultaten van het gevolgde onderwijs geëvalueerd. Op basis daarvan wordt 

een nieuwe indeling gemaakt voor periode 2 en zo verder voor periode 3. 

Leerjaar 2, 3 en 4 

Wanneer een leerling een onvoldoende behaald op een van de kernvakken wordt in het 

onderwijsteam bepaald voor welk vak of vakken de begeleiding het meest relevant is. 

Ook hier wordt aan het einde van periode 1 het resultaat van het gevolgde onderwijs 

geëvalueerd aan de hand van de behaalde de cijfers en wordt er voor periode 2 een 

nieuwe indeling gemaakt en vervolgens voor periode 3. 

1.4.8 Leerlingbesprekingen 

Voor alle klassen worden drie maal per jaar leerlingbesprekingen georganiseerd. In de 

voorbereiding op deze leerlingbespreking wordt een groepsplan opgesteld. Bij de 

leerlingbesprekingen zijn de teamleider, de intern begeleider, de begeleider passend 

onderwijs, de mentor en alle docenten aanwezig. Het plan wordt dan besproken en 

aangevuld met gezamenlijk geformuleerde adviezen. Het werken met de 

handelingsadviezen uit de groepsplannen is zichtbaar in de les. 

1.4.9 Intern Zat 

Het intern ZAT vindt één keer in de twee weken plaats. De intern begeleider, de 

teamleider en de zorgcoördinator nemen deel aan het intern zorgoverleg.  

Binnen het intern ZAT wordt ook gekeken of er andere ondersteuning nodig is. Het intern 

ZAT bepaalt dan gezamenlijk en met toestemming van ouders, of de zorgcoördinator een 

aanvraag zal doen voor een plaatsing in het expertisepunt of andere ondersteuning. 
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1.5 Ondersteuning op de ISK 

 

1.5.1 Het onderwijsondersteuningsprofiel (OPP) 

Van iedere leerling op de ISK wordt een OPP opgesteld. In het eerste deel van het OPP 

staat, indien dit te achterhalen is,  beschreven waar de leerling vandaan komt, welk 

onderwijs de leerling heeft gevolgd in het land van herkomst, de resultaten van het 

capaciteitenonderzoek en het verwachte uitstroomprofiel. Ook wordt hier bijgehouden 

wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van NT2 en rekenen. Het tweede deel van het 

OPP beschrijft de protectieve en belemmerende factoren. Dit alles komt tot stand in 

overleg met de leerling, de docenten, de mentor, de ondersteuners en de ouders. 

Mochten er tijdens de schoolloopbaan leerlingen zijn met specifieke hulpvragen waar de 

mentor geen antwoord op heeft, kan de mentor dit aangeven in het wekelijks overleg 

met de intern begeleider. Als zij er niet samen uitkomen, kan de leerling ingebracht 

worden in het intern zat. De zorgcoördinator legt indien nodig contact met externe 

instanties, bijvoorbeeld met het COA. 

 

1.5.2 Zicht op ontwikkeling 

Na de verlengde intake staat vast wat het uitstroomperspectief is van de leerling. Hier 

wordt bij de begeleiding naar de volgende vorm van onderwijs rekening gehouden. 

Wanneer het uitstroomperspectief bekend is, bespreekt de mentor dit met de leerling en 

de ouders op de eerstvolgende rapportbespreking. De mentor legt uit wat het 

onderwijstraject inhoudt en waar de leerling vermoedelijk heengaat na de 

onderwijsperiode op de ISK. De vorderingen worden bijgehouden in het 

leerlingvolgsysteem en in het OPP. Iedere rapportbespreking worden de vorderingen met 

de ouders en de leerling besproken. Wanneer de voorlaatste onderwijsperiode op de ISK 

van start gaat, moet de definitieve keuze van de vervolgopleiding duidelijk worden. De 

ouders en de leerling geven dit door aan de mentor. Vervolgens zorgen de mentor en de 

coördinator van de ISK voor de aanmelding bij een vervolgschool of voor plaatsing 

binnen het regulier van Panta Rhei, afhankelijk van het uitstroomperspectief. 

 

1.6 Extra ondersteuning in de praktijk 

 

Vanuit het intern zat wordt bepaald of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan 

wel zorg uit de tweede lijn. In paragraaf 2.3 staat beschreven welke vormen van 

ondersteuning dit kunnen zijn. 

1.6.1 Het expertisepunt 

Het expertisepunt is het fysieke punt waar alle extra begeleiding gebundeld en vorm 

gegeven wordt. De medewerkers van het expertisepunt zijn gericht op de leerlingen, die 

nadrukkelijk preventief begeleid moeten worden. Er wordt samen met de leerling en hun 

ouders een plan opgesteld. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. 

Bovenstaande is gericht op inclusief onderwijs en het creëren van een stimulerend en 

goed pedagogisch klimaat. 

  

De begeleiding van het expertisepunt bestaat uit: 

 Coachen en begeleiden van de leerlingen op het moment dat hij/zij dit nodig heeft. 

Deze coaching en begeleiding is preventief, meestal kortdurend en voorbereidend op 

of ondersteundend aan een succesvolle deelname binnen de lessituatie.  
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 Het bieden van structuur in regels, onoverzichtelijke schoolsituaties, boeken, school-, 

en huiswerk;  

 Het bieden van een “time-out” voorziening voor de leerlingen die onder begeleiding 

van het expertisepunt vallen;  

 Het functioneren als tussenpersoon van docent/medewerker en de leerling;   

 Het organiseren van multidisciplinaire overlegvormen (intern/extern- zat) waar in 

samenwerking en afstemming gezocht wordt met alle betrokken externen rond de 

leerling. 

NB: Het expertisepunt in zijn huidige vorm is een pilot tot schooljaar 2021-2022 en kan 

op basis van evaluatie leiden tot bijstelling. 

1.6.2 De begeleider passend onderwijs 

De begeleider Passend Onderwijs observeert op verzoek een klas of een individuele 

leerling in de klas. De BPO-er onderzoekt het (leer)gedrag van de leerling, de interactie 

tussen de docent en de leerling en de hulpvraag van de leerling. Zij voert gesprekken 

met docenten en geeft hen handelingsadviezen. Zij kan een coachingstraject aanbieden.   

De BPO-er coacht ook leerlingen kortdurend buiten de klas. Het doel hiervan is altijd zo 

snel mogelijk goed in de klas te kunnen functioneren. Deze coaching gebeurt altijd in 

overleg met de ouders. 

1.6.3 De schoolmaatschappelijk werker 

Er is een schoolmaatschappelijk werker vanuit Altra aanwezig op Panta Rhei voor 

individuele begeleiding van leerlingen. 

De schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) biedt daarnaast verschillende trainingen aan: 

Sociale vaardigheidstraining (SOVA) 

Het doel van deze training is leerlingen vaardigheden te leren waardoor ze adequaat 

kunnen reageren in sociale situaties. 

Faalangstreductie training 

Leerlingen die moeite hebben met het werken onder druk, black outs hebben bij het 

maken van toetsen of angstig zijn voor het eindexamen komen hiervoor in aanmerking. 

Rots- en Watertraining 

In de onderbouw van Panta Rhei wordt meermalen per jaar door de 

schoolmaatschappelijk werker en één van de intern begeleiders een Rots en 

Watertraining gegeven. Dit is een sociale weerbaarheidstraining voor leerlingen. De 

leerlingen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met 

anderen. Leerlingen volgen de training op indicatie en met toestemming van ouders.  

 

1.6.4 De vertrouwenspersonen 

Op Panta Rhei zijn twee vertrouwenspersonen werkzaam, één voor de onderbouw en één 

voor de bovenbouw. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden bij klachten van 

leerlingen en het personeel. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

 

 

1.7 De rol van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

 

Scholen hebben met de invoering van de Wet passend onderwijs de plicht een OPP op te 

stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het OPP staan het 

verwachte uitstroomniveau en de onderwijsdoelen voor een leerling. Door het 

instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat een prognose of 

ontwikkelingslijn voor een leerling. Het opstellen van een OPP gaat in samenspraak met 
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de leerling en de ouders. Dit OPP is een groeidocument en kan van een klein document 

tot een zeer uitgebreid document gemaakt worden. Het OPP wordt opgesteld in 

TOPdossier en wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.  

 

Een enkele keer gebeurt het dat leerlingen met ondersteuningsvragen toch vastlopen, 

ondanks de intern geboden hulp. In overleg met ouders zal dan worden gezocht naar een 

andere vorm van passend onderwijs. 

 

 

1.8 Externe ondersteuning – de externe specialisten 

 

1.8.1 Extern ZAT 

Het extern ZAT vindt enkele malen per jaar plaats. De zorgcoördinator, de intern 

begeleiders, de leerplichtambtenaren van Amsterdam en Amstelveen, de schoolarts en 

de schoolmaatschappelijk werker nemen hieraan deel. De zorgcoördinator regelt voor het 

Extern Zat deskundige sprekers over zorg-gerelateerde onderwerpen om de kennis van 

de sociale kaart actueel te houden. 

1.8.2 Multi Disciplinair Overleg (MDO) 

Een Multi Disciplinair Overleg (MDO) heeft tot doel de ondersteuningsbehoefte van een 

leerling te onderzoeken, afspraken te maken met alle betrokkenen en de voortgang van 

de begeleiding te bewaken. Bij een MDO zijn naast ouders, betrokken instanties 

(bijvoorbeeld hulpverlening, leerplicht,) de zorgcoördinator en teamleider of IB-er 

aanwezig. Bij voorkeur is ook de leerling zelf (deels) aanwezig bij het MDO. 

 

1.8.3 De leerplichtambtenaar 

Op school zijn er leerplichtspreekuren waarin leerlingen die vaker (ongeoorloofd) afwezig 

zijn, worden aangesproken door de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaren 

worden geregeld uitgenodigd voor een MDO. Zij onderhouden contact met de intern 

begeleiders en de zorgcoördinator. 

1.8.4 De schoolarts en de schoolverpleegkundige (GGD) 

Wanneer een leerling opvallend vaak ziek is, wordt er een M@zllmelding gedaan. Dit is 

melding bij de schoolarts die vervolgens kijkt naar de gezondheid en belastbaarheid van 

de leerling. 

In de tweede en vierde klas wordt een gezondheidsmonitor uitgezet door de schoolarts in 

samenwerking met de schoolverpleegkundige. Zij bespreken de opvallende het 

gezondheidsprofielen met de leerlingen en geven daarbij adviezen. De privacy van de 

gegevens is hierbij gewaarborgd. 

1.8.5 Ambulant begeleider cluster II 

De ambulant begeleider cluster II ondersteunt dove en slechthorende leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS leerlingen). Deze leerlingen hebben de mogelijkheid om 

advies/coaching te vragen. Tevens geeft de ambulant begeleider advies aan school.  

1.8.6 De Brijderstichting 

Zowel op klassenniveau als in individuele gesprekken krijgen leerlingen voorlichting over 

het gebruik van drugs, alcohol of overmatig gamen. Voor de individuele gesprekken 
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kunnen leerlingen zelf met vragen komen of worden ze doorverwezen door school, 

jeugdarts of schoolmaatschappelijk werker. 

1.8.7 Protocollen en beleid 

Wij beschikken over de volgende protocollen en beleidsstukken die relevant zijn voor de 

ondersteuning: 

 pestprotocol; 

 protocol signalering kindermishandeling; 

 dyslexiebeleid; 

 draaiboek trieste zaken (wat te doen bij overlijden, chronisch zieke leerlingen). 
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Kwaliteitsbeleid 

 

1.9 Resultaten meten en verbeteren 

 

De ultieme toets is leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften binnen school te 

houden zodat zij met een diploma de school verlaten. Voordat het zover is zijn de 

activiteiten gericht op: 

 Het verbeteren van de schoolresultaten; 

 Het verhogen van het welbevinden van de leerlingen op school; 

 Het verhogen van de betrokkenheid van leerlingen en ouders; 

 Het vergroten van het handelingsrepertoire van docenten om Passend Onderwijs te 

bieden. 

OPP’s, interne ZAT’s, het werken met groepshandelingsplannen, goed inclusief onderwijs 

leveren hier een bijdrage aan.  

 

1.10 Het activiteitenplan 

 

De zorgcoördinator inventariseert jaarlijks in samenwerking met de beleidsmedewerker 

kwaliteit & onderwijs de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Dit gebeurt aan de hand 

van het activiteitenplan dat jaarlijks wordt opgesteld en geëvalueerd. Hierin staan alle 

activiteiten voor een jaar beschreven en wanneer en hoe zij gemonitord worden. Dit 

activiteitenplan kent zeven hoofdonderwerpen: 

1. Expertisepunt 

2. Handelingsgericht werken in de klas 

3. Verbinding tussen onderwijs en zorg 

4. Voorkomen van langdurig verzuim 

5. Overstap PO-VO 

6. Professionalisering 

7. Opbrengsten monitoren / harde gegevens 

 

Van de kwalitatieve opbrengsten (punt 1 tot en met 6) wordt een verslag gemaakt. 

De kwantitatieve opbrengsten worden gepresenteerd in een PowerPoint. 
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Bijlagen 
 

1.11 Bijlage 1: Lijst van gebruikte afkortingen 

 

 BPO = Begeleider Passend onderwijs 

 GGD = Gemeentelijke gezondheidsdienst 

 GGZ = Geestelijke gezondheidszorg 

 ISK = Internationale schakelklassen 

 JBRA = Jeugdbescherming regio Amsterdam 

 MDO =Multidisciplinair overleg 

 SMW = School maatschappelijk werk 

 ZAT = Zorg advies team 

 


