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Ondersteuning Uitvoering  ondersteuning 

Methodiek PM denken 
 Welke leerlingen ontvangen ondersteuning,  
de aanmelding en soort ondersteuning   

Leerlingenbespreking (PM 1 en PM2) Mentoren, zorgcoördinator, 
vakdocenten, teamleider, 
counselor 

 

Ondersteuningsteam (ZAT) 
(PM 3 en 4) 

 

Het Ondersteuningsteam 
 

Vanuit de leerlingenbespreking worden leerlingen doorgeleid naar het 
Ondersteuningsteam (O-team). 

 
Het O-team  komt wekelijks bij elkaar voor overleg. 

Deelnemers: Psycholoog, schoolmaatschappelijk werker, begeleider Passend 
Onderwijs en de zorgcoördinator. 
 
Het extern O-team   komt ca. 4 x per jaar bij elkaar.  

Deelnemers: zorgcoördinator, schoolpsycholoog, GGD-schoolarts, 
schoolmaatschappelijk werk, Team Jeugd, GGZ , leerplichtambtenaar en  
de mentor op afroep. 

Ondersteuningslessen 
- Nederlands 
- Rekenen 

 

Reken- en Taalspecialisten 
 

- Leerlingen met een LWOO-beschikking 
- Leerlingen vanuit het PO met een advies voor extra ondersteuning 
- Leerlingen met een dyslexieverklaring 

- Leerlingen met een dyscalculieverklaring 

- Leerlingen van wie  uit Cito Vas en rapportcijfer blijkt dat extra 
ondersteuning noodzakelijk is. 

Ondersteuning dyslexieleerlingen 
 
 

 

Specialist dyslexie  Leerlingen krijgen een pas die recht geeft op tijdverlenging.  
Leerlingen met dyslexie kunnen door de mentor bij het Ondersteuningsteam  
aangemeld worden voor extra compenserende en dispenserende maatregelen  

(zoals bij de wet geregeld). 

Ondersteuning dyscalculieleerlingen Specialist dyscalculie Leerlingen krijgen een pas die recht geeft op tijdverlenging.  
Leerlingen met dyscalculie kunnen door de mentor bij het Ondersteuningsteam  
aangemeld worden voor extra compenserende en dispenserende maatregelen  
(zoals bij de wet geregeld). 

Ondersteuning leerlingen met 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

De OPP leerlingen krijgen (indien nodig) 
extra ondersteuning door de mentor en een 
begeleider Passend Onderwijs. Samen met de 
mentor en begeleider Passend Onderwijs wordt 

gekeken welke extra ondersteuning nodig is. 

Mentor  
Begeleider Passend Onderwijs 

Psycholoog 

Deze leerlingen zijn bekend bij het Ondersteuningsteam. 
 

 

Vertrouwenspersoon 
Voor leerlingen/ ouders en personeel met 
individuele dan wel collectieve 
problemen/klachten op het gebied van 

ongewenst gedrag, bijvoorbeeld: seksuele 
intimidatie, racisme en agressie. 

Vertrouwenspersoon Leerlingen en ouders kunnen individueel met de vertrouwenspersoon een afspraak 
maken. 



Faalangstreductietraining 
FRT training is bedoeld voor de leerlingen 
die faalangst of stress ervaren bij het 

maken van toetsen. Leerlingen van het 1e 
en 2e leerjaar worden in de gelegenheid 

gesteld deel te nemen  

Specialist 
 

Aan de hand van de dossiergegevens van de basisschool, de bevindingen van de 
mentoren worden leerlingen aangemeld bij Ondersteuningsteam  

Examenvreestraining  Specialist Voor 4e leerlingen die zelfvertrouwen nodig hebben in de periode voorafgaand aan 
het  maken van de examens.    

Sociale Vaardigheid 
 

Specialist Rots en Watertraining. 
Sociale Vaardigheidstraining 

Verzuim 

 

Verzuimconsulent, 

Verzuimcoördinator 
Ambtenaar Leerplicht/ 
jeugdarts 

Bij verzuim treedt het verzuimprotocol in werking. 

Leerlingen die regelmatig verzuimen en of te laat komen worden aangemeld voor 
het spreekuur van de ambtenaar leerplicht. Gesprekken vinden op school plaats.  
Het spreekuur vindt wekelijks plaats in bijzijn van de verzuimcoördinator en de 
leerplichtambtenaar. 
De verzuimcoördinator verzorgt op aangeven van de verzuimconsulent de DUO 
meldingen in de richting van leerplichtzaken.  

School Maatschappelijk Werk 
Gericht op psychosociale problematiek. 
Individuele begeleiding van de leerling. 
Gericht op de thuissituatie. 
 

Maatschappelijk Werker De leerlingen worden via het Ondersteuningsteam  aangemeld. 
 
 

Psycholoog 

Voor leerlingen met sociaal-emotionele 
problemen; motivatieproblematiek.  
Capaciteitenonderzoek, beperkt 

persoonlijkheidsonderzoek.   

Psycholoog De leerlingen worden via het Ondersteuningsteam aangemeld. 

 
 

Counselor 
Zij voeren gesprekken met leerlingen die 
sociaal-emotionele problemen hebben. 

Counselor De leerlingen worden via de leerlingenbespreking of het Ondersteuningsteam 
aangemeld. 
 
 

Schoolarts/schoolverpleegkundige 
Op verzoek van school of op eigen verzoek 
van leerlingen en ouders kan er een 
gesprek/onderzoek plaatsvinden. 

GGD Leerlingen worden verwezen door het Ondersteuningsteam. 

Wijkagent 

In geval van diefstal, bedreiging etc. 
Gericht op naleving van de wet.  

Wijkagent In geval van calamiteiten wordt contact opgenomen met de wijkagent. 

 

Maatwerkklas Ondersteuningsteam  
Specialist 

Begeleider Passend Onderwijs 

Voorziening in school voor de leerling die volledig of gedeeltelijk het lesprogramma 
volgt in een aparte setting met als doel terugkeer naar de reguliere klas. 

 

Voordeelklas  Specialist  
Ondersteuningsteam  

Voorziening in school voor leerlingen die via versneld traject de overstap naar 
Leeuwenborgh niveau-1 kunnen maken. Lessen worden gecombineerd met stages. 

 


