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Hoofdstuk 1.

Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs heeft elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid
gekregen om voor iedere leerling een passend onderwijs(ondersteunings)traject te verzorgen.
Scholen hebben geen opnameplicht, maar als gevolg van zorgplicht wel de verplichting om een
leerling zelf toe te laten of, indien dat gezien de extra ondersteuningsbehoefte niet mogelijk is,
een andere passende onderwijsplek aan te bieden. Alle scholen voor regulier en speciaal
voortgezet onderwijs binnen een samenwerkingsverband (in ons geval Samenwerkingsverband
VO De Meierij) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van
onderwijsondersteuning in de regio. Zodanig dat leerlingen, al dan niet met extra
ondersteuning, een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en het aantal
thuiszitters en voortijdig schoolverlaters tot een minimum wordt beperkt. Voortijdig
schoolverlaten is in Nederland gedefinieerd als het verlaten van het onderwijs zonder
startkwalificatie: een diploma van havo, vwo of niveau 2 van het mbo.
Het ondersteuningsaanbod binnen De Meierij wordt uitgedrukt in drie niveaus:
 niveau 1: basisondersteuning;
 niveau 2: extra ondersteuning (kortdurend, ingezet door De Meierij);
 niveau 3: specialistische ondersteuning (voortgezet speciaal onderwijs).
Vanaf 1-1-2015 ontvangen de scholen van het samenwerkingsverband jaarlijks de financiële
middelen voor de basisondersteuning van leerlingen en formatie onderwijsondersteuning voor
extra ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
Alle reguliere scholen binnen samenwerkingsverband De Meierij worden in staat geacht basisen extra ondersteuning te bieden. Met de aanwezigheid van “ondersteuners passend
onderwijs” (voorheen ambulant begeleiders), schoolmaatschappelijk werk (SMW),
jeugdgezondheidszorg (GGD) en Bureau Leerplicht (de ketenpartners van de school) en waar
nodig de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van De Meierij, is een multidisciplinaire structuur
aanwezig die het proces van toewijzing van extra ondersteuning reguleert. De ondersteuners
passend onderwijs zijn zogenaamde generalisten. Waar nodig kan een beroep worden gedaan
op specialisten van samenwerkingsverband De Meierij (een voorbeeld van een arrangement niveau 2).
Bovenschoolse ondersteuning (Meierij)
Ondanks ondersteuning in de klas en op schoolniveau (niveau 1 van ondersteuning) kan voor
sommige leerlingen extra ondersteuning noodzakelijk zijn. In dat geval kan de school, in overleg
met de ondersteuner passend onderwijs, bij De Meierij extra ondersteuning aanvragen in de
vorm van een tijdelijk arrangement om de basisondersteuning te versterken (niveau 2 van
ondersteuning). De arrangementen van De Meierij zijn gericht op de ondersteuning van
individuele leerlingen of groepen leerlingen, docenten, mentoren of teams. Een voorbeeld van
een arrangement is specialistische ambulante ondersteuning, bijvoorbeeld specialistische
ambulante ondersteuning van uit het VSO, gericht op psychiatrische problematiek: OnderwijsZorg Arrangement Psychiatrische Problematiek (OZAPP) en specialistische ambulante
ondersteuning vanuit de Mytylschool.
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Voor plaatsing op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een Toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) van het samenwerkingsverband nodig (niveau 3 van ondersteuning). De ACT beoordeelt
de aanvraag voor een TLV op basis van het Ontwikkelingsperspectief (OPP) en de hierin
beschreven ondersteuningsbehoeften. Uit het OPP moet tevens blijken welke ondersteuning
reeds is ingezet en wat hiervan het effect is geweest. Een TLV zal veelal kortdurend worden
afgegeven. Uitgangspunt is terugkeer naar regulier onderwijs.
Voor meer informatie over bovenschoolse zorg van De Meierij zie de website van De Meierij:
http://www.de-meierij.nl.
Ons ondersteuningsprofiel
Het voorliggende ondersteuningsprofiel sluit aan bij de ondersteuningsvraag van onze
leerlingen en de mogelijkheden van de school. Het ondersteuningsprofiel is in eerste instantie
gericht op het onderwijs: de school draagt er zorg voor dat leerlingen een gymnasiumdiploma
kunnen en willen behalen. Leerlingen kunnen daarnaast een bepaalde mate van ondersteuning
en begeleiding krijgen.
De leerlingen die bij ons op school komen, hebben allemaal een hoog cognitief niveau. De
problematiek die we signaleren en waar we ons als school op kunnen en willen richten is vooral
gerelateerd aan:








motivatie;
hoogbegaafdheid;
faalangst;
Autisme Spectrum Stoornissen, in het bijzonder het syndroom van Asperger;
AD(H)D;
dyslexie;
executieve vaardigheden (met name planning en organisatie).

Voor begeleiding van leerlingen gericht op bovenstaande problematiek beschikt de school over
een aantal intern begeleiders (ter zake geschoolde docenten). Voor problematiek van sociaalemotionele aard of op het gebied van gezondheid kan een beroep worden gedaan op
respectievelijk schoolmaatschappelijk werk van Farent en jeugdgezondheidszorg van de GGD
Hart voor Brabant.
Een uitgebreider beschrijving van de ondersteuning van leerlingen en van de hoofdthema’s van
Passend Onderwijs vindt u in de navolgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 2.

Algemene ondersteuning in de klas

Uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat alle kinderen en jongeren zorg en aandacht nodig
hebben en dat ouders voor de opvoeding de eerst verantwoordelijken zijn. Onderwijs en
onderwijsondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar én met de opvoeding verbonden. Een
veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende zorg en ondersteuning dragen bij
aan een succesvolle schoolloopbaan.
Deskundigheidsbevordering docenten
Eén van de speerpunten van Passend Onderwijs is het vergroten van de deskundigheid van
docenten in de klassensituatie, met als doel “het duurzaam versterken van de zorg binnen de
school als geheel”.
 Vanuit dit oogpunt is op Het Stedelijk Gymnasium aandacht voor “coaching-on-thejob”, dichtbij de docent en de concrete lespraktijk. Vooral aan het begeleiden van
nieuwe docenten wordt veel waarde gehecht. Vanuit hun ervaringen met de praktijk
van het lesgeven en het werken op school, krijgen beginnende docenten feedback op
hun professionele handelen. Dit begeleidingstraject, dat procedureel is vastgelegd,
loopt in principe gedurende het eerste jaar dat een docent lesgeeft aan onze school,
maar kan desgewenst met een jaar worden verlengd.
 Een andere vorm van “coaching-on-the-job” is video- interactiebegeleiding, eveneens
een vorm van feedback op het professioneel handelen. Beide vormen van coaching-onthe-job komen voort uit een ondersteunings- of ontwikkelingsvraag. Bij coaching vanuit
een ondersteuningsvraag wordt bekeken of een docent in de klas over voldoende
handvatten en didactiek beschikt om leerlingen met een bepaalde leer- of
ontwikkelingsstoornis te helpen bij hun leeractiviteiten. Ook de expertise van de
onderwijsondersteuners kan worden ingezet ter ondersteuning van de leerkracht in de
klas.
 Tenslotte wordt (na)scholing gebruikt om de professionaliteit van een docent te
vergroten. Individueel, maar ook groepsgewijs. Een voorbeeld van dat laatste is
mentortraining, georganiseerd om mentoren te helpen bij het signaleren van
problematiek en ondersteunen van leerlingen.
Het hele docententeam neemt deel aan studiemiddagen die gericht zijn op o.a. het
motiveren van leerlingen, differentiëren in het aanbod van lesstof en het begeleiden
van hoogbegaafde leerlingen.
De op school aanwezige coaches bieden ondersteuning aan docenten in de vorm van
intervisie, waarbij docenten hun hulpvraag aan elkaar voorleggen en samen naar een
oplossing zoeken.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt in de teamvergaderingen per leerjaar stilgestaan bij
de onderwijsbeperkingen van leerlingen en worden door de jaarlaagcoördinator belangrijke
tips gegeven voor het lesgeven. Het leerproces van de betreffende leerlingen wordt bewaakt
en regelmatig bijgesteld. Regelmatig vinden er leerlingbesprekingen plaats waarin het
persoonlijk functioneren van alle leerlingen wordt besproken.
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Onderwijs
De school kent een goed pedagogisch klimaat. Normen en waarden, vertaald in afspraken over
gedrag, staan op de website en in de schoolgids. Deze afspraken worden in alle klassen
besproken. De medewerkers van de school geven uiteraard het goede voorbeeld. Er is antipest-beleid; voor het Pestprotocol zie bijlage 3.
Binnen het lesprogramma wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden en leefstijl.
Docenten zijn geschoold in klassenmanagement. Te denken valt aan vaste gedragslijnen binnen
de lessen die voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte als houvast kunnen dienen.
In het kader van Passend Onderwijs, is het van belang dat alle docenten kunnen omgaan met
de diversiteit aan problemen in de klas én dat er eenduidigheid bestaat in de wijze waarop. Alle
docenten zijn geschoold in het tijdig signaleren van extra onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte en weten hoe te verwijzen naar het niveau van extra ondersteuning,
waardoor zij in staat zijn hun eigen aandacht te begrenzen. Ook zijn docenten in staat om te
gaan met de meest voorkomende leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problematiek
waaronder dyslexie, dyscalculie, faalangst, AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum.
Op te merken valt dat we een lerende organisatie zijn en dat nog niet alle docenten dezelfde
ervaring hebben.
Ondersteuningsstructuur
Het is voor docenten en mentoren erg belangrijk dat de juiste stappen op de juiste momenten
worden genomen. Jaarlijks wordt een kort informatiebulletin verspreid onder ouders en
personeel, waarin summier de zorgstructuur en procedures ter zake staan vermeld. Aan de
orde komen onder andere samenwerking ouders-school, ondersteuning door intern
begeleiders, doorverwijzing naar schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg,
ambulante begeleiding en preventie van (ongeoorloofd) ziekteverzuim. Dit informatiebulletin
kunt u vinden op de website van de school (www.sgdb.nl).
De ondersteuningsstructuur moet overzichtelijk zijn en duidelijk voor zowel personeel als
ouders. Het is van belang dat er korte lijnen bestaan tussen de betrokken partijen. Signalering,
communicatie en verslaglegging moeten vlot en juist verlopen. Doel is om snel en efficiënt
adequate ondersteuning te bieden.
Een schematisch overzicht van de ondersteuningsstructuur vindt u in hoofdstuk 4.
De ondersteuning betreft veelal:
1. ASS-leerlingen: VIP-groepjes klas 1;
2. Hoogbegaafdheid- en motivatieproblematiek; TOP, zittenblijversgroepjes en
individuele coaching;
3. AD(H)D; studievaardigheden en structuur;
4. Dyslexieproblematiek;
5. Faalangstreductietraining;
6. Sociale vaardigheden training.
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Hoofdstuk 3.

Zorgstructuur op schoolniveau

Mede door de pilot “Jeugdzorg dichterbij Onderwijs” waaraan onze school heeft deelgenomen,
is een aantal opvallende procedurele wijzigingen doorgevoerd in de zorgstructuur. Zo heeft de
zogenaamde driehoek (school - SMW - GGD) de mogelijkheid gekregen om ambulante
jeugdzorg direct in te zetten, zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg.
Er vindt regulier overleg plaats tussen de coördinator leerlingondersteuning en de
ketenpartners (SMW en GGD) en tussen de coördinator leerlingondersteuning en de intern
begeleiders. Daarnaast komt twee keer per schooljaar het ondersteuningsteam (OT) bij elkaar.
Het OT bestaat uit de coördinator leerlingondersteuning, de intern begeleiders, de
onderwijsondersteuner passend onderwijs, de orthopedagoog, de jaarlaagcoördinatoren,
SMW, GGD en de leerplichtambtenaar. In de regel sluit ook een lid van de schoolleiding aan bij
dit overleg.
De ketenpartners hebben onderling overleg over hun casus en koppelen terug met de
coördinator leerlingondersteuning. Zowel schoolmaatschappelijk werk als GGD betrekken
naast de schoolse, ook de gezins- en vrijetijdsfactoren in hun begeleiding.
Ouders
Zoals gezegd zijn onderwijs en onderwijsondersteuning onlosmakelijk verbonden met de
opvoeding. Wanneer een leerling een ondersteuningsvraag ontwikkelt, dienen ouders hierover
geïnformeerd te worden. Samen met de ouders bekijkt de school welke extra ondersteuning
noodzakelijk is. De inbreng van ouders over de thuissituatie en de vraag hoe zij de problemen
rond hun kind ervaren, is voor de school van belang om tot een goede keuze van ondersteuning
te komen. Voor het inzetten van extra ondersteuning (interne begeleiding,
schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg) is toestemming van de ouders
noodzakelijk. De mentor is in de regel de eerste contactpersoon voor de ouders. Op het
moment dat een extra ondersteuningstraject wordt ingezet, is degene die de extra
ondersteuning biedt de casusverantwoordelijke en dus aanspreekpunt.
Coördinator leerlingondersteuning
De coördinator leerlingondersteuning coördineert de ondersteuning van de leerling met
interne en externe betrokkenen. De Meierij organiseert vijf bijeenkomsten per jaar met de
coördinatoren leerlingondersteuning, een jaarlijkse conferentie en nascholing. De
bijeenkomsten hebben het karakter van professionaliseren en netwerken. Regelmatig zijn
externen uit de jeugdzorg te gast om tot betere werkafspraken te komen.
Schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en leerplicht
Voor sociaal-emotionele ondersteuning is er een schoolmaatschappelijk werker van Farent aan
school verbonden.
Bij problemen op gebied van jeugdgezondheidszorg kan de school een beroep doen op de
jeugdarts en/of de sociaal-verpleegkundige van de GGD Hart van Brabant. Met ingang van
schooljaar 2013-2014 wordt ziekteverzuim afgehandeld aan de hand van het door
samenwerkingsverband vo De Meierij opgestelde protocol (ongeoorloofd) verzuim en de
daarin gestelde criteria. (zie bijlage 5) De uitvoering van het protocol verloopt in nauwe
samenwerking met de GGD. Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim worden gezien als een
signaal van zorg en nauwlettend gevolgd en gerapporteerd aan GGD en/of Bureau Leerplicht.
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In dat kader vindt er op school ook regelmatig een preventief spreekuur plaats door een
leerplichtambtenaar.
De coördinator leerlingondersteuning, schoolmaatschappelijk werker en schoolarts staan in
nauw contact met elkaar en komen regelmatig bijeen. Tussen schoolmaatschappelijk werker
en schoolarts (en desgewenst de leerplichtambtenaar) vindt waar nodig gegevensuitwisseling
plaats van bij hen aangemelde leerlingen.
Casemanagers
Onze school heeft casemanagers die leerlingen begeleiden die -gedwongen- een overstap
maken naar een andere school. De CLO is contactpersoon voor het casemanagers overleg van
De Meierij. De casemanagers begeleiden leerling en ouders tot en met plaatsing op de andere
school. Met betrekking tot gedwongen overstappers is voor casemanagers een gedragscode
‘Integer handelen’ opgesteld (zie bijlage 1).
Interne begeleiding
De school beschikt op dit moment over 8 interne leerlingbegeleiders; interne begeleiders zijn
ter zake geschoolde docenten die ondersteuning op maat leveren. Deze ondersteuning is
gericht op leerstoornissen (vaardigheden) en niet op gedragsstoornissen. Bijvoorbeeld
begeleiding bij plannen en organiseren van huiswerk en toetsweken en coaching bij o.a.
motivatieproblematiek. Per leerling wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin het te
bereiken doel. De leerling is medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. De begeleider
houdt de ontwikkeling van de leerling bij in het leerlingvolgsysteem van Magister en houdt de
mentor op de hoogte. De mentor blijft over het algemeen eerste contactpersoon naar de
ouders toe.
Ondersteuner Passend Onderwijs en orthopedagoog
Voor begeleiding en ondersteuning van gediagnosticeerde leerlingen en bij
gedragsproblematiek, kan de school een beroep doen op een Ondersteuner Passend Onderwijs
en een orthopedagoog. Beiden zijn op vaste momenten aanwezig binnen de school, bekend
met de schoolcultuur en herkenbaar voor advies en ondersteuning.
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Hoofdstuk 4.

Schematisch overzicht ondersteuningsstructuur

In voorgaande hoofdstukken komen twee belangrijke aspecten van de ondersteuningsstructuur naar voren: ze
moet overzichtelijk én duidelijk zijn voor ouders en personeel. Welke stappen worden er genomen en in welke
volgorde? Hieronder is die ondersteuning stapsgewijs en schematisch weergegeven.
signaal
docent/team

contact
ouders

mentor
plan van aanpak
evaluatie:
opgelost?
ja
nee

overleg
JLC + CLO
plan van aanpak
pl
aanmelding BJG:
SMW en GGD

interne begeleiding team
(iB overleg)

individuele
ondersteuning

faciliteitenpas

ja

coaching/TOP/POP
studievaardigheden

sociale vaardigheidstraining
faalangstreductietraining

evaluatie iB + CLO:
opgelost?
plan van aanpak
bijstellen

nee

arragement aanvragen ACT

toestemming
ouders

consultatie ACT

gebruikte afkortingen:
JLC
CLO
iB
OPO
ACT
POP
TOP

jaarlaagcoördinator
coördinator leerling ondersteuning
interne begeleiding
Ondersteuner Passend Onderwijs
Advies Commissie Toewijzing (De Meierij)
Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Talent Ontwikkelingsplan

BJG
SMW
GGD
iB team
OT

Basisteam Jeugd en Gezin
schoolmaatschappelijk werk
jeugdgezondheidszorg
iB, CLO, OPO, orthopedagoog
ondersteuningsteam (iB, CLO, JLC, GGD, SMW,
OPO, Leerplicht, schoolleiding)
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Plan van aanpak
De mentor ontvangt een signaal (signaleringskaart) vanuit het team en analyseert de
(achterliggende) problematiek van de leerling. In overleg met de ouders wordt een plan van
aanpak opgesteld. Wanneer de inzet van interne begeleiding, schoolmaatschappelijk werk,
jeugdgezondheidszorg, ondersteuner passend onderwijs of orthopedagoog nodig blijkt,
gebeurt dat altijd via de coördinator leerlingondersteuning. De mentor vult het formulier
“aanvraag voor ondersteuning” in en regelt schriftelijke toestemming van de ouders. De
coördinator leerlingondersteuning schakelt daarna de benodigde ondersteuning in. In het
leerlingvolgsysteem van Magister worden gedurende het hele ondersteuningstraject de
genomen stappen en gemaakte afspraken genoteerd. In verband met de privacy van de leerling
zijn deze gegevens alleen zichtbaar voor de direct betrokkenen.
Evalueren
De interne begeleiders, ondersteuner passend onderwijs en orthopedagoog hebben
regelmatig overleg met de coördinator leerlingondersteuning over de voortgang van de
ondersteuningstrajecten. De schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts koppelen terug
aan de coördinator leerlingondersteuning of direct aan de mentor. Bij voldoende resultaat
wordt een ondersteuningstraject afgesloten. Bij onvoldoende resultaat wordt het
ondersteuningstraject gecontinueerd of wordt er gekeken naar inzet van meer en/of andere
ondersteuning.
Verslaglegging en contact
De Meierij heeft het format ontwikkeld voor het ontwikkelingsperspectief (OPP). Het
ontwikkelingsperspectief vermeldt de onderwijsdoelen en biedt handvatten waarmee een
docent het onderwijs kan afstemmen op een leerling. Het ontwikkelingsperspectief wordt
samen met de ouders opgesteld voor leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte.
Het handelingsplan is een bijlage bij het ontwikkelingsperspectief en dient als evaluatieinstrument. Het bevat richtlijnen voor de begeleiding van een leerling gedurende een bepaalde
periode. Kort gezegd: het ontwikkelingsperspectief is het einddoel en het handelingsplan
beschrijft alles wat je doet om daar te komen.
Daarnaast worden alle ondersteuningsinterventies, uitgevoerd binnen de school, mét
effectbeschrijvingen vastgelegd in het logboek van de betreffende leerling in Magister; deze
gegevens zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen (coördinator
leerlingondersteuning, interne begeleider, mentor, jaarlaagcoördinator). Voor verstrekking van
gegevens aan externen wordt vooraf toestemming aan de ouders gevraagd. De mentor of
interne begeleider zorgt voor verslaglegging in Magister, houdt de betreffende docenten op de
hoogte en is aanspreekpunt voor de ouders.
Zoals al eerder vermeld zijn ouders een belangrijke partner van de school en informatiebron
als het gaat om de ontwikkeling en het welzijn van hun kinderen. Er is minimaal twee keer per
jaar een voortgangsgesprek met ouders en betrokkenen.
Meldcode
Er is een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode, opgesteld door
samenwerkingsverband vo De Meierij, is binnen school bekend. Meer informatie kunt u vinden
op www.jeugdbeschermingbrabant.nl.
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Hoofdstuk 5.

Extra ondersteuning en voorzieningen

Overgang primair-voortgezet onderwijs (PO-VO)
Binnen samenwerkingsverband vo De Meierij bestaan afspraken over toelating van groep-8
leerlingen tot het regulier voortgezet onderwijs.
De ontvangende school neemt een besluit tot toelating. In alle gevallen, zowel bij toelating als
bij afwijzing, ontvangen ouders schriftelijk bericht over het besluit van de school, inclusief een
onderbouwing. Zoals beschreven in de wet hebben scholen de plicht om, na schriftelijke
aanmelding door ouders, de leerling binnen 6 weken aan te nemen of een plek aan te bieden
op een andere school waar de leerling wel geplaatst kan worden. Als dat niet lukt binnen de
gestelde termijn, dan wordt de leerling ingeschreven op de aangemelde school. Deze
zogenaamde “zorgplicht” geldt niet wanneer de aangemelde school vol is, of als de ouders
weigeren de grondslag van de school te onderschrijven. Ook wanneer een kind niet aan de
vooropleidingseisen voldoet, geldt de zorgplicht niet.
Als nadere uitwerking van bovenstaande, bestaan binnen de scholen voor voortgezet regulier
onderwijs in ’s-Hertogenbosch specifieke afspraken rondom de aanmelding. Deze afspraken
worden met de aanleverende basisscholen gecommuniceerd en op de websites gepubliceerd.
Jaarlijks wordt een PO-VO conferentie georganiseerd voor docenten uit het basis- en
voortgezet onderwijs om voorlichting te geven, met elkaar in gesprek te gaan en op de hoogte
te zijn van nieuwe ontwikkelingen aan beide kanten.
Overdracht en screening
Er is sprake van een warme overdracht van leerlingen van de basisscholen door de mentoren
van klas 1, met speciale aandacht voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Tevens
kan bij De Meierij een arrangement worden aangevraagd voor preventieve ondersteuning van
een leerling bij de overstap van PO naar VO.
In de eerste klas wordt de SVL (schoolvragenlijst) afgenomen, een eerste inventarisatie naar
studievaardigheden, persoonlijk welbevinden en sociaal emotioneel functioneren. Voor
leerlingen die dat nodig blijken te hebben bestaat de mogelijkheid tot sociaal-emotionele
ondersteuning in de vorm van extra trainingen (o.a. sociale vaardigheden, faalangstreductie).
De IST-test, die ook in de eerste klas wordt afgenomen, meet kennis, vaardigheden en de
geheugencapaciteit van de leerlingen en signaleert ook mogelijke faalangst en
onderspresteren. Op deze manier wordt inzicht verkregen in welke leerlingen extra
ondersteuning of juist extra uitdaging behoeven.
In de tweede klas worden alle leerlingen middels een vragenlijst van de GGD gescreend;
wanneer daartoe aanleiding is worden leerlingen uitgenodigd voor een spreekuur op school
door de jeugdverpleegkundige of –arts.
Bij iedere overdracht van persoonlijke gegevens wordt de wet AVG in acht genomen.
Ondersteuning in de onderbouw
Mentorlessen en tutoren
In de eerste klas staan de mentorlessen tot aan de kerstvakantie in het teken van het aanleren
van studievaardigheden en krijgt iedere leerling een “tutor” toegewezen, een leerling uit de
vijfde klas die als aanspreekpunt fungeert voor een groepje van 10 eersteklasleerlingen. De
tutoren gaan mee op Zonnewende, het kennismakingskamp voor klas 1 aan het begin van het
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schooljaar, voeren gesprekjes met “hun” leerlingen, bieden hen desgewenst vakinhoudelijke
ondersteuning en organiseren een spelletjesmiddag, waarbij teambuilding voorop staat.
In klas 2 staan de mentorlessen in het teken van studievaardigheden en sociale vaardigheden,
in klas 3 wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de studie- en profielkeuze
Groeimeter
De groeimeter kunnen de mentoren gebruiken om te zien hoe leerlingen zelf denken over hun
ontwikkeling. De leerlingen scoren zichzelf op het gebied van werkhouding in de klas,
huiswerkattitude, studievaardigheden, creatief denken en mindset. Naast het verkrijgen van
inzicht door de mentor, wordt de leerling ook gestimuleerd om zich op deze vlakken verder te
ontwikkelen.
Huiswerkklas
Voor het behalen van goede schoolresultaten is een goede werkhouding van groot belang.
Daaronder valt ook het maken van het huiswerk. Sommige leerlingen doen dat het liefst
individueel thuis, andere leerlingen hebben daarbij juist behoefte aan een beetje extra
ondersteuning. Zo vaart de een wel bij een rustige werkplek, waar onder toezicht van een
docent gewerkt kan worden. De ander ervaart het als prettig als er ook wat begeleiding is bij
het maken van het huiswerk, zoals hulp bij het plannen en maken van huiswerk en het
overhoren van leerwerk. Om aan deze wensen tegemoet te komen verzorgt het SGDB jaarlijks
huiswerkbegeleiding, te starten direct na de herfstvakantie. Vier maal per week kunnen
leerlingen tegen een geringe vergoeding op school huiswerk maken. De supervisie van de
huiswerkklas is in handen van vaste docenten. Leerlingen uit klas 5 en 6 geven tips over een
juiste aanpak van het huiswerk, overhoren leerwerk en controleren maakwerk. De huiswerkklas
is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw.
Zittenblijvers klas 1, 2 en 3
Ervaring heeft geleerd dat het leerlingen die doubleren, vooral in het begin van het schooljaar
soms aan motivatie ontbreekt (“ze weten alles al”). Om hen direct (weer) een goede
studiehouding eigen te laten maken, wordt deze leerlingen vanaf het begin van het schooljaar
tot aan de kerstvakantie in groepsverband een coaching traject aangeboden.
Studievaardighedentraining klas 1 (“leren leren”)
Gedurende elk schooljaar is er een aantal leerlingen dat behoefte heeft om in een kleinere
setting (bovenop de studielessen in het mentoruur), extra aandacht te besteden aan
vaardigheden die helpen bij het leren. Het doel van de training is om leerlingen geschikte
manieren te laten ondervinden die hen helpen bij het studeren, waarna ze deze zelf thuis en in
de les toe dienen te passen. De training dient als herhaling en het aanreiken van handvatten
om te leren en is er helaas niet op ingericht leerlingen aan het einde perfect te laten kunnen
leren; daarvoor is individuele huiswerk -of leerbegeleiding op externe basis aan te raden.
Er wordt voornamelijk ingegaan op de voorwaarden voor het studeren, zoals het creëren van
een prettige werkomgeving, mindset en planning én een paar specifieke vaardigheden zoals
manieren van samenvatten en het leren van rijtjes. Deze vaardigheden worden zoveel mogelijk
toegespitst op huiswerk waar leerlingen op dat moment mee bezig zijn op school. Voorwaarden
voor deelname zijn intrinsieke motivatie van de leerling en een intakegesprek voordat de
training begint.
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Taalvaardigheidstraining
Sommige leerlingen kunnen wat ondersteuning gebruiken op het gebied van taalvaardigheid.
Taalvaardigheid valt in dezelfde categorie als ‘rekenvaardigheid’ en ‘studievaardigheid’ en
wordt ook vergelijkbaar opgezet. Er wordt gewerkt met TiO-KENT, een programma speciaal
toegespitst op woordenschat in een zo breed mogelijke zin.
Vooralsnog wordt de training aangeboden in klas 2:
 Leerlingen hebben één jaar de tijd om aan onze school te wennen, hun niveau op peil te
krijgen of te houden.
 In klas 2 wordt nagegaan of het gewenste niveau daadwerkelijk gehaald is of alsnog
gehaald kan worden.
 Wanneer een leerling in klas 2 het gewenste niveau heeft (bereikt), dan moet hij verder
op eigen kracht in klas 3 verder kunnen.
Handschrifttraining (klas 1 en 2)
De mentoren van klas 1 (en evt. 2) nemen in de mentorlessen een schrijftoets af. Naar
aanleiding daarvan rapporteren zij opvallende gevallen aan de zorgcoördinator. Vanuit de
Mytylschool wordt vervolgens een kortlopend traject aangeboden. De training bestaat uit
ongeveer 4 à 5 bijeenkomsten en wordt gegeven door mevrouw Gemma Janssen, ambulant
ondersteuner van het samenwerkingsverband VO de Meierij. Mevrouw Janssen doet samen
met een ergotherapeut een eerste screening om een beeld te krijgen van de precieze
ondersteuningsvraag. De trainingen vinden op school plaats.

Ondersteuning en voorzieningen algemeen
VIP
Leerlingen voor wie de overstap naar het VO naar verwachting problematisch wordt
(bijvoorbeeld leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum) worden in klas 1
gedurende de eerste schoolweken extra begeleid. Ze komen samen, onder begeleiding van een
interne begeleider, om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs (en van klas 1
naar 2) beter te laten verlopen. Tot aan de herfstvakantie wordt deze ondersteuning in
groepsverband aangeboden (VIP-groepje); hierna wordt in overleg met betreffende leerlingen,
de begeleider, de jaarlaagcoördinator en de coördinator leerlingondersteuning bekeken of de
bijeenkomsten in groepsverband of individueel voortgezet moeten worden en met welke
regelmaat. Na de Kerst worden de leerlingen indien nodig individueel begeleid.
In klas 2 wordt de ondersteuning indien nodig overgenomen van de intern begeleider door de
onderwijsondersteuner of de orthopedagoog. De leerlingen worden naar behoefte
(individueel) begeleid gedurende de rest van hun schoolcarrière.

Dyslexie
Alle leerlingen in de eerste klas krijgen tijdens de lessen Nederlands een dyslexietest aan de
hand van een dictee. Mocht het dictee hiertoe aanleiding geven, dan kan de orthopedagoog
nader onderzoek doen en bepalen of het noodzakelijk is om de leerling door te verwijzen voor
verder onderzoek.
In bijlage 2 is het beleidsplan dyslexie en dyscalculie opgenomen.
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Faciliteitenpas
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring kunnen in aanmerking komen voor een
faciliteitenpas. Met deze pas hebben zij recht op extra tijd bij (in geval van dyscalculie:
sommige) toetsen of een verkorte versie van een toets. Ook leerlingen met AD(H)D, een
stoornis in het autistisch spectrum (bijvoorbeeld Asperger), diabetes of een andere lichamelijke
beperking, kunnen een faciliteitenpas aanvragen. Een eerste vereiste hiervoor is een officieel
diagnostisch rapport, dat niet ouder mag zijn dan twee jaar en waarin het verlenen van extra
faciliteiten wordt geadviseerd. Een dyslexieverklaring en een dyscalculieverklaring zijn
onbeperkt geldig; hiervoor geldt de eis dat het diagnostisch rapport niet ouder mag zijn dan
twee jaar dus niet.
Voor het verstrekken van een faciliteitenpas is een deskundige aanwezig.

Hoogbegaafdheid
Aangezien een categoriaal gymnasium te maken heeft met (hoog)begaafde leerlingen is er een
programma ontwikkeld met faciliteiten voor meerpresterende leerlingen op Het Stedelijk
Gymnasium. Zo wordt getracht deze leerlingen te motiveren en onderpresteren te voorkomen.
1. Project Atlas (klas 1-3)
Dit project staat in het teken van verbreding. Leerlingen die gaan meerpresteren zijn
goed presterende leerlingen; hun intelligentie en resultaten zijn bovengemiddeld.
Leerlingen die voor bepaalde vakken goed presteren, kunnen tijdens deze lessen (met
goedkeuring van de docent) gaan meerpresteren binnen een bepaald thema. De
leerling doet een mini-onderzoek en houdt van zijn proces een logboek bij. Een docent
bewaakt en begeleidt dit proces. Uiteindelijk leidt het mini-onderzoek tot een product,
dat gepresenteerd wordt: eerst in een proefpresentatie in de klas, zodat ook de
klasgenoten kennis kunnen nemen van het project en daarop feedback kunnen geven;
daarna tijdens een presentatieavond aan ouders, docenten en medeleerlingen.
De selectieprocedure voor het Atlas project is als volgt: in klas 1 vindt selectie door de
jaarlaagcoördinator en de mentoren plaats, op basis van de IST-test, de cijfers van het
1e rapport en het advies van het docententeam. Dit alles in samenspraak met de
coördinator Atlas. In klas 2 en 3 vindt selectie plaats op basis van een sollicitatie van de
leerling, de cijfers van het 1e rapport en advies van het betreffende docententeam.
2. Toekomstgericht OntwikkelingsPlan, TOP (klas 4-6)
TOP-leerlingen zijn begaafde leerlingen in de bovenbouw die onderpresteren. Met de
overgang van onder- naar bovenbouw wordt een groter beroep gedaan op de
zelfstandigheid van de leerling. Voor sommige leerlingen was het in de onderbouw niet
nodig om zich in te spannen om goede cijfers te halen. Bij een grotere zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid in de bovenbouw kunnen deze leerlingen in de
problemen komen. Leerlingen hebben vaak de neiging om de verantwoordelijkheid
buiten zichzelf te leggen, wanneer ze niet voldoen aan bepaalde eisen. TOP-leerlingen
vallen op omdat ze in de les met andere dingen bezig zijn, spijbelen, werkstukken niet
inleveren en hun huiswerk niet maken. Ze hebben meestal een goed geheugen en
onthouden veel van de onderwezen leerstof. Zelfstandig werken, plannen, leren, hulp
vragen, samenwerken is voor hen een probleem.
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TOP-begeleiding (7 à 8 bijeenkomsten tijdens lestijd) heeft tot doel begaafde leerlingen
inzicht te geven in de factoren die van invloed zijn op hun motivatie en prestaties op
school. De leerlingen krijgen begeleiding in groepsverband, omdat ze vaak beter naar
elkaar luisteren dan naar volwassenen. Door met elkaar problemen te bespreken,
merken leerlingen bovendien dat ze er niet alleen voor staan.
Ook voor de zittenblijvers in klas 4, 5 en 6 is er een TOP-traject.
3. Honours Programma Gymnasia
Voor “meerpresterende” leerlingen uit de bovenbouw bestaat een gymnasiaal Honours
Programma, onder de vleugels van de SHZG (Stichting Het Zelfstandig Gymnasium). Dit
programma heeft als doel leerlingen die blijk geven van extra begaafdheid op één of
meer gebieden, de kans te geven hun talenten te ontwikkelen tot op het voor hen
hoogst haalbare niveau. Aanmelding en selectie worden geregeld door de HPG
coördinatoren.
4. Cambridge Engels
Sinds schooljaar 2013-2014 wordt voor leerlingen uit de vierde klassen Cambridge
Engels aangeboden. Na een gezamenlijke start wordt in december een selectie
gemaakt.
5. Goethe Duits en Delf Frans
Met ingang van schooljaar ‘20/’21 wordt het voor geselecteerde leerlingen uit de vierde
klassen ook mogelijk om Goethe Duits en/of Delf Frans te volgen. Voorwaarde is dat de
leerling respectievelijk Duits of Frans in zijn reguliere vakkenpakket heeft.
6. Extra vakken vanaf klas 4
Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen vanaf de vierde klas meer vakken
volgen dan worden aangeboden in het reguliere vakkenpakket. De procedure is in
handen van de decaan.
7. Vervroegd examen
Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen vanaf de vierde klas in één of
meer vakken vervroegd eindexamen doen. De procedure is in handen van de
examensecretaris.
8. Buitenschoolse activiteiten
Veel leerlingen kunnen hun talenten benutten tijdens buitenschoolse activiteiten,
bijvoorbeeld bij olympiades en debatten. Sinds september 2010 mag Het Stedelijk
Gymnasium van ’s-Hertogenbosch zich officieel Olympiadeschool noemen en nemen
leerlingen deel aan wiskunde-, scheikunde-, natuurkunde-, biologie- en
aardrijkskundeolympiades.
Ook deelname aan het Model European Parliament (MEP) en Orkestival zijn
voorbeelden van buitenschoolse activiteiten waaraan talentvolle leerlingen kunnen
deelnemen.
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9. Talentontdekking bovenbouw
In de bovenbouw besteden we regelmatig aandacht aan loopbaanoriëntatie in de LOBlessen. Op weg naar een goede studiekeuze is het van belang dat de leerlingen meer
over zichzelf te weten komen. Welke persoonskenmerken horen bij de leerling? Wat
hebben deze eigenschappen te maken met de oriëntatie op studies en hoe komen ze
tot een keuze?
De ruime studiekeuze aan universiteiten is een weerspiegeling van waar de nieuwe tijd
om vraagt. De banen voor de toekomst zijn soms nu zelfs nog niet bekend. Het komt er
steeds meer op neer dat je je laat leiden door je nieuwsgierigheid en je talent, aangevuld
met kennis binnen je studie- en interessegebied.
Weten wat je talent is, kan een leerling nu al helpen bij zijn vervolgkeuzes voor studie,
tussenjaar of andere invulling. Met kennis van je talent, weet je snel of je op je plek
bent.
Als school ondersteunen we een initiatief van twee coaches om met tien tot twaalf
leerlingen vanaf klas 4 een ochtend te besteden aan talentontdekking.

16

Hoofdstuk 6.

Financiën

Voor de coördinator leerlingondersteuning, intern begeleiders en mentoren worden uren
vrijgemaakt voor de ondersteuning van leerlingen.
Vanaf 1-1-2015 ontvangen de scholen van het samenwerkingsverband jaarlijks de financiële
middelen voor de basisondersteuning van leerlingen en formatie onderwijsondersteuning voor
extra ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
De arrangementen (niveau 2 van ondersteuning) en de specialistische ondersteuning (niveau
3) worden geïndiceerd door De Meierij; deze vormen van ondersteuning worden niet vanuit
het schoolbudget gefinancierd.
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Bijlage 1

Integer handelen m.b.t. gedwongen overstappers

Integer handelen gaat over ‘hoe te handelen’. Daarnaast geldt de ‘Wet Klooster’, met daarin
de afgesproken procedure voor leerlingen die gedwongen de overstap maken naar een
andere school.
Betrokken scholen:
1. stellen vertrouwen in elkaar:
* zijn overtuigd van elkaars oprechte bedoelingen;
* zijn overtuigd van elkaars professionele handelen.
2. stellen het belang van de leerling voorop:
* denken mee met de leerling;
* vermijden het woord “afstroom”;
* bespreken alle opties en alternatieven;
* investeren in begeleiding.
3. hebben extra aandacht voor goede communicatie:
* ontvangende school maakt persoonlijk (gezien en gesproken) kennis met leerling
en ouders;
* zorgen voor persoonlijke afstemming tussen beide scholen;
* bespreken alles in alle openheid en passen hoor en wederhoor toe;
* geven altijd schriftelijk bericht van plaatsing of afwijzing.
4. handelen voorafgaand aan en bij afwijzing als volgt:
* zoeken vooraf en tijdig contact met elkaar;
* hebben persoonlijk contact met leerling/ouders bij afwijzing en bevestigen het
schriftelijk;
* geven bij afwijzing altijd de argumenten daarvoor (kind- en/of schoolfactoren).
5. hanteren transparante procedures:
* gebruiken duidelijke en leesbare toelatingscriteria en overgangsnormen;
* zorgen voor objectieve, volledige en eerlijke informatie-uitwisseling;
* betrekken alle relevante gegevens (cijfers, gedrag, absentie);
* spreken elkaar wanneer het gaat om een leerling met een specifieke
onderwijsbehoefte (ZAT/LGF);
* zoeken bij twijfel altijd persoonlijk contact.
6. hebben contact over de leerling:
* in ieder geval tot aan definitieve plaatsing;
* zo snel mogelijk als er vragen zijn over de leerling;
* direct als de leerling niet goed functioneert.
7. spreken elkaar aan:
* als gegeven informatie niet volledig was;
* als er foute beslissingen zijn genomen;
* als er sprake was van foute inschattingen.
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Bijlage 2

Beleidsplan dyslexie en dyscalculie

Algemeen
1. Wat is dyslexie?
2. De gevolgen van dyslexie
Het dyslexiebeleid op Het Stedelijk Gymnasium
1. Visie op dyslexie
2. Signalering en diagnose
3. Begeleiding van leerlingen met dyslexie
4. Evaluatie
Het dyscalculiebeleid op Het Stedelijk Gymnasium
Algemeen
1. Wat is dyslexie?
Definitie
De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) definieert dyslexie als “een specifieke leerstoornis die
zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of
spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke,
neurologische of algemene verstandelijke beperking”.
Belangrijk voor het voortgezet onderwijs is het gegeven dat dyslexie zich niet alleen kan
manifesteren bij het aanleren en spellen op woordniveau, maar ook bij het toepassen in
complexere tekstgehelen.
Onderkenning van dyslexie
Hoewel bij ernstige vormen van dyslexie de stoornis vaak al in het primair onderwijs is
onderkend, zijn er leerlingen bij wie dyslexie zich pas in het voortgezet onderwijs manifesteert.
Op de basisschool waren deze leerlingen in staat hun problemen te camoufleren door het
inzetten van compenserende strategieën. Pas als deze leerlingen in klas 1 of nog later op het
gymnasium veel teksten en talen met verschillende spellingssystemen moeten verwerken en
onder hogere tijdsdruk moeten presteren, bereiken ze de grenzen van hun
compensatiemogelijkheden.
Percentage
Op onze school heeft 2,9% van de leerlingen een dyslexieverklaring.
Dyslexieverklaring
De dyslexieverklaring moet worden afgegeven door een deskundig orthopedagoog of
psycholoog die gekwalificeerd is voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en
beschikt over specialistische kennis over leerstoornissen en de onderwijs-belemmeringen die
daarmee samen kunnen gaan. Deze deskundige moet een erkende bekwaamheidsregistratie
hebben, zoals de registratie “Gezondheidspsycholoog” (wet BIG).
Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig.
2. Gevolgen van dyslexie
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Het verschilt per geval hoeveel last een leerling heeft van zijn dyslexie bij het volgen van het
onderwijs. Dit hangt samen met de eisen die een specifieke situatie stelt aan zijn lees- en
spellingsvaardigheid.
Problemen kunnen globaal 4 vormen aannemen:
 Problemen met taken, vakken en situaties die een beroep doen op de geletterdheid;
 Frustratie van talent doordat de leerling door zijn lees- en spellingsproblemen wordt
belemmerd in zijn intellectuele of creatieve ontwikkeling;
 Problemen met het behalen van schoolse kwalificaties in overeenstemming met de
aanleg;
 Problemen met het sociaal-emotioneel functioneren en de taak- werkhouding van de
leerling.
Het dyslexiebeleid op Het Stedelijk Gymnasium
1. Visie op dyslexie
Het Stedelijk Gymnasium ziet het als haar taak leerproblemen als dyslexie tijdig te onderkennen
en adequate hulp te bieden voor zover dit binnen de mogelijkheden van de school valt. Naast
de wettelijke maatregelen biedt de school aan dyslectische leerlingen gedurende de hele
schoolloopbaan faciliteiten aan en, waar nodig, extra ondersteuning door middel van remedial
teaching.
Het Stedelijk Gymnasium streeft naar:
 verdere ontwikkeling van de visie op dyslexie en begeleiding, vastgelegd in het
schoolbeleidsplan;
 een geïntegreerde begeleiding van dyslexie, dat wil zeggen een begeleiding die zo veel
mogelijk binnen de klassikale lessen door vakdocenten in samenwerking met de
dyslexiecoach/remedial teacher wordt gegeven;
 inbedding van de dyslexiebegeleiding in de ondersteuningsstructuur;
 professionalisering van het team;
 het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs, ontwikkeld in opdracht van het ministerie
van OCW en gepubliceerd op 1 december 2004, wordt bij de ontwikkeling en
implementatie van het dyslexiebeleid als leidraad genomen.
2. Signalering en diagnose
Aanname in klas 1
Jaarlijks stromen leerlingen binnen met lees- en spellingproblemen. Het gaat om:
 leerlingen die al in het primair onderwijs als dyslectisch gediagnosticeerd zijn. Ze zijn in
het bezit van een dyslexieverklaring;
 leerlingen die in het primair onderwijs problemen hebben gehad met lezen en/of
spellen. Het leerlingvolgsysteem laat achterstanden zien op deze gebieden;
 leerlingen die in het primair onderwijs geen problemen hadden met lezen en spellen
maar die in de signaleringstoetsen in klas 1 uitvallen of die (onverwacht) grote
problemen ondervinden bij het leren van de vreemde talen;
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 leerlingen die in het primair onderwijs en bij de signaleringstoets geen duidelijke
achterstanden laten zien, maar die later in het onderwijs toch vastlopen bij talige
opdrachten en (grotere) tekstgehelen.
Signalering klas 1
Om eventuele achterstanden op het gebied van spelling en lezen tijdig te onderkennen worden
bij alle eersteklassers aan het begin van het schooljaar signaleringstoetsen afgenomen: een
dictee en een stilleestoets/tempotoets volgens het Protocol Dyslexie en begrijpend lezen
toetsen. In combinatie met de basisschoolgegevens levert dit een goed beeld op van het niveau
van de leerlingen bij deze onderdelen.
Bij leerlingen die bij spelling, lezen en/of tekstbegrip onder de norm scoren, wordt de volgende
procedure gehanteerd:
 leerlingen krijgen een spellingsmodule aangeboden om de taalachterstand met deze
hulp te remediëren;
 indien er sprake is van hardnekkigheid die niet met deze hulpmiddelen te remediëren
is, wordt het dossier geraadpleegd en gekeken of er voldoende informatie is over de
leergeschiedenis. Zo nodig wordt contact opgenomen met de basisschool;
 diagnostisch gesprek met de leerling;
 eerste dyslexie-screening door remedial teacher/dyslexiecoach: aanvullend dictee, Een
Minuut Test (bestaande woorden) en de Klepel (niet-bestaande woorden);
 een Observatielijst lees- en spellingproblemen laten invullen door alle talendocenten;
 ouders worden op de hoogte gesteld;
 ouders melden kind aan bij externe deskundige voor onderzoek; de hieraan verbonden
kosten worden door de ouders gedragen;
 indien een dyslexieverklaring wordt afgegeven vindt een gesprek plaats met leerling,
ouders en mentor en/of dyslexiecoach;
 docenten worden hiervan op de hoogte gesteld.
Signalering in hogere leerjaren
Het komt voor dat pas in de hogere leerjaren dyslexie wordt vermoed. Vaak gaat het hierbij om
leerlingen die hun zwakke lees- en spellingsvaardigheid hebben kunnen compenseren met
goede verbale vaardigheden, hard werken en goede algemene kennis. Op een bepaald moment
in hun schoolloopbaan lopen zij vast omdat er hogere eisen gesteld worden aan taal- en
leesvaardigheden en tempo.
De volgende signalen kunnen wijzen op problemen:
 leerling kan het werktempo in de klas niet bijhouden;
 de cijfers voor de talen en/of zaakvakken dalen. Soms gaat dit gepaard met een
verminderde of juist extra inzet van de leerling;
 de leerling moet onevenredig veel tijd aan zijn huiswerk besteden;
 de leerling is angstig over zijn studieresultaten, vertoont vermijdinggedrag en is vaker
dan normaal afwezig bij proefwerken of overhoringen.
Wanneer docenten bovenstaand gedrag signaleren, wordt de volgende procedure gehanteerd:
 bespreking signalen met mentor en of dyslexiecoach/remedial teacher;
 verzamelen gegevens leergeschiedenis en screening in klas 1;
 verzamelen relevante proefwerken;
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diagnostisch gesprek met leerling;
toetsing tekstbegrip;
aanbieden leesstrategieën;
observatielijst lees- en spellingproblemen door talendocenten laten invullen;
ouders op de hoogte stellen;
ouders melden kind aan bij externe deskundige voor onderzoek; de hieraan verbonden
kosten worden door de ouders gedragen;
 indien een dyslexieverklaring wordt afgegeven vindt een gesprek plaats met leerling,
ouders en mentor en/of dyslexiecoach;
 docenten worden hiervan op de hoogte gesteld.
3. Begeleiding van leerlingen met dyslexie
Doel van begeleiding
De begeleiding van dyslectische leerlingen op Het Stedelijk Gymnasium is erop gericht:
 leerlingen het onderwijs te laten volgen waarvoor zij de capaciteiten hebben;
 de functionele lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen te vergroten, zo nodig met
hulpmiddelen;
 leerlingen te leren omgaan met hun problemen;
 eigen verantwoordelijkheid van leerlingen te helpen vergroten.
Niveaus van zorg
De begeleiding van dyslectische leerlingen vindt plaats op de volgende ondersteuningsniveaus:
 begeleiding binnen de klas;
 begeleiding buiten de klas, individueel of in kleine groepen.
Begeleiding binnen de klas
Onder specifieke interventies binnen klassenverband verstaan we:
a. Adaptief onderwijs
Dit impliceert dat docenten begrip tonen voor de problematiek van dyslectische leerlingen, dat
zij een zekere kennis hebben van dyslexie en de mogelijkheden om hulp te bieden.
Docenten bespreken met de leerling welke ondersteuning of faciliteiten zinvol en haalbaar zijn
binnen het vak en geven, waar nodig, extra instructie en aandacht.
b. Compenserende faciliteiten:
 een faciliteitenkaart waarop de maatregelen genoemd zijn zoals deze geadviseerd
worden in het onderzoeksverslag en handelingsplan van de extern deskundige;
 tijdens toetsweken tijdverlenging en een rustige omgeving;
 zo nodig mondeling overhoren;
 aangepaste normering van spelfouten;
 indien nodig extra tijd of minder opgaven bij toetsen.
c. Dyslexieprotocol Moderne Vreemde Talen:
 Het is voor leerlingen met dyslexie belangrijk dat het rustig is tijdens het maken van een
toets, omdat het lezen veel vraagt van de aandachtcapaciteit;
 Leerlingen met dyslexie moeten de mogelijkheid krijgen langer door te werken (20%
van de totale tijd). Indien dat niet mogelijk is, krijgt de leerling een verkorte toets;
 Spelfouten tellen minder zwaar mee (helft van de telling bij reguliere leerlingen), met
een maximum van één punt per toets;
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Een bepaalde spelfout wordt maar één keer gerekend;
Fonetische spelling wordt goed gerekend (bij woorden/idioom en geleerde zinnen);
Grammaticale fouten zijn per definitie fout;
Lidwoorden (der, die, das bij woorden/idioom) en Umlaut (bij Duits) en accenten (bij
Frans als het om een grammaticale fout gaat) worden alleen dan als hele fout gezien;
 Minimaal drie keer per jaar een mondelinge overhoring van een toets of proefwerk met
valentie 2 of hoger i.p.v. een toets of proefwerk.
Begeleiding buiten het klassenverband
Wanneer de klassikale begeleiding niet voldoende blijkt te zijn, kan remediëren buiten de klas
plaats vinden (individueel of in kleine groepen).
Deze begeleiding wordt geboden door de remedial teacher of dyslexiecoach die bij voorkeur
leertaakgerichte en orthodidactische benaderingen hanteert die maximaal aansluiten bij de
vakken.
Als blijkt dat er bij een dyslectische leerling sociaal-emotionele problemen bestaan of ontstaan
ten gevolge van zijn dyslexie, dan wordt daar in de begeleiding expliciet aandacht aan besteed.
Leerlingen met een dyslexieverklaring in klas 1 krijgen gemiddeld twee keer per jaar een
gesprek met de dyslexie-coach of remedial teacher.
Rapportage
Alle relevante gegevens worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem (Magister): datum
verklaring en afgifte dyslexiepas, voortgang en verloop van de begeleiding, frequentie, inhoud
van het handelingsplan.
Samenvatting
Op Het Stedelijk Gymnasium hebben docenten zekere kennis van dyslexie, tonen begrip voor
de problematiek van dyslectici en houden rekening met hun speciale onderwijsbehoefte.
 de dyslexiepas hoort bij de vaste uitrusting van dyslectici en is volledig geaccepteerd;
 door middel van aparte namenlijsten zijn docenten/surveillanten op de hoogte welke
dyslectische leerlingen in een groep zitten;
 sinds schooljaar 2009/2010 kennen we een screening van alle eersteklassers op
spelling- en leesniveau;
 we kennen een remediërende spellingmodule;
 er is expertise in het lezen van het leerlingvolgsysteem en de verslaglegging daarin;
 er wordt gewerkt aan een goede (digitale) overdracht van PO naar VO voor dyslectische
leerlingen;
 er wordt begeleiding gegeven in het aanleren van leesstrategieën;
 er wordt gebruik gemaakt van aanvullende hulpmiddelen;
 naast een intakegesprek krijgt een dyslectische leerling uit klas 1 gemiddeld twee
voortgangs-/coaching gesprekken.
Voor een verdere implementatie van het dyslexiebeleid volgens het Protocol Dyslexie
kunnen we de volgende kortetermijndoelen stellen:
 vaksecties nemen kennis van de vakspecifieke katernen van het Protocol Dyslexie;
 mondelinge toetsen zo nodig en op verzoek;
 coaching-/voortgangsgesprekken in klas 2;
 dyslexiescan voor de verschillende geledingen;
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 leerling stimuleren een actieve rol te spelen in zijn omgang met dyslexie.

Het dyscalculiebeleid op Het Stedelijk Gymnasium
 Leerlingen met dyscalculie mogen gebruik maken van extra tijd bij het maken
van toetsen en proefwerken.
 Leerlingen met dyscalculie mogen in tegenstelling tot de andere leerlingen
in de onderbouw bij toetsen en proefwerken gebruik maken van een
rekenmachine.
 Leerlingen met dyscalculie hebben binnen de lessen evenveel recht op uitleg
e.d. als andere leerlingen; de aandacht die zij krijgen is natuurlijk zoveel
mogelijk afgestemd op hun leerbehoeften/-problemen.
 Daarnaast kan een remedial teacher (meestal een docent wiskunde) extra aandacht
besteden aan een leerling
met dyscalculie, door o.a. het oefenen met schema’s met oplossingsstrategieën. Of de
leerling deze schema's ook kan gebruiken bij het maken van toetsen is ter beoordeling
van de remedial teacher.

Slotopmerking
We zijn een lerende school en staan open voor verbeteringen en aanvullingen die de leerling
helpen bij het zo optimaal mogelijk volgen van onderwijs.

24

Bijlage 3

Pestprotocol

Voorwoord
Een leerling die zich goed voelt, presteert beter. Dat is een bekend gegeven. Het Stedelijk
Gymnasium van ’s-Hertogenbosch is een kleinschalige school, die kwaliteit en geborgenheid wil
bieden aan haar leerlingen. En die zaken gaan hand in hand. Een schoolklimaat dat zich
kenmerkt door een harmonieuze, veilige omgang van leerlingen met personeel, andere
leerlingen en klasgenoten bevordert het welbevinden en de prestaties van de leerlingen.
Pesten past niet in een veilig schoolklimaat. Toch heeft ook deze kleine, veilige school een
pestprotocol.
Plagen en pesten zijn onderdeel van het leven op elke school. Het Stedelijk Gymnasium leert
haar leerlingen ook met dit onderdeel van het schoolleven om te gaan. Daarbij speelt dit
pestprotocol niet de meest belangrijke rol. De studielessen die de leerlingen krijgen in klas 1
hebben de belangrijkste plaats in de aanpak. Uitgangspunt daarbij is: voorkomen is beter dan
genezen.
In de eerste plaats krijgen alle eersteklassers in de studielessen bij de mentor uitleg over de
procedures rondom pesten. Zo wordt met alle leerlingen stilgestaan bij het verschil tussen
plagen en pesten, respect voor elkaar en elkaars bezittingen en de omgangsvormen op school,
maar bijvoorbeeld ook de omgangsvormen op het internet. Daarover worden duidelijke
afspraken gemaakt die rekening houden met het belang van de individuele leerling en de hele
klas. We vertellen de leerlingen dat pesten een vorm van ongewenst gedrag is dat altijd wordt
aangepakt en dat een leerling die gepest wordt er in elk geval op kan rekenen dat er wordt
ingegrepen. De mentor, coördinator of de conrector zijn de mensen op school die daarbij in
eerste instantie een rol spelen.
Als een leerling zich gepest voelt of zich schuldig maakt aan pesten, volgt er een gesprek met
de betrokken leerlingen en zo nodig een sanctie, waarvan ook de ouders op de hoogte worden
gesteld.
Dit pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school en
heeft in de eerste plaats een informatieve en verwijzende functie. Het beschrijft wat we onder
pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt.
Het geeft alle betrokkenen duidelijkheid over ieders rol.
Het protocol geeft het beleid van de school weer t.a.v. pesten. Het is onderdeel van het
veiligheidsplan en heeft een directe relatie met het schoolbeleid op het gebied van
bijvoorbeeld schorsing en verwijdering van leerlingen.
Plagen
We spreken over plagen wanneer leerlingen min of meer aan elkaar gewaagd zijn. Het
vertoonde gedrag is onschuldig en nodigt uit tot een reactie van een zelfde soort. Het gaat dan
om een spel, dat door geen van de betrokkenen als bedreigend of echt vervelend wordt
ervaren. Plagen is niet systematisch en heeft geen nadelige gevolgen voor degene die het
ondergaat.
Er is sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen, leren kinderen heel
goed om met allerlei conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die hen later in hun leven
van pas komt bij conflicthantering.
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Pesten
Op Het Stedelijk Gymnasium hanteren we de regel dat degene die het ondergaat, bepaalt of
het vertoonde gedrag gewenst is of niet. Degene die het ondergaat, bepaalt dus of er sprake is
van pesten. Wat voor de één een vorm van ongewenst gedrag is, hoeft dat voor de ander niet
te zijn. Wat voor de één een grapje of een plagerijtje is, kan door de ander als enorm vervelend
of kwetsend ervaren worden. Wat misschien niet persoonlijk bedoeld is, kan iemand direct
raken. Het wordt een probleem als je er samen niet meer uitkomt.
Kenmerkend voor pesten is het bedreigende en vooral systematische karakter van bepaald
gedrag. We spreken van pestgedrag als het regelmatig gebeurt, waardoor de gepeste leerling
zich niet langer veilig voelt in de school. Bij pesten is er sprake van een duidelijk slachtoffer. De
gepeste is niet meer in staat voor zichzelf op te komen en ondervindt duidelijk nadelige
gevolgen.
Voorbeelden van specifiek pestgedrag
Pesten kan allerlei vormen aannemen. Hieronder volgen 4 categorieën met voorbeelden van
de genoemde soort.
- Verbaal
Bijvoorbeeld schelden, dreigen, belachelijk maken, uitlachen of een bijnaam geven op basis van
lichaamskenmerken, (etnische) afkomst, geloof of seksuele voorkeur of n.a.v. een verkeerd
antwoord in de klas, ongewenste sms’jes sturen, via mail of chatprogramma’s opmerkingen
verspreiden, het gebruiken van mobiele telefoons of websites met de bedoeling iemand zwart
te maken door het verzenden van opmerkingen en /of foto’s of filmpjes.
- Fysiek
Bijvoorbeeld trekken, duwen, spugen, schoppen, slaan, laten struikelen, krabben, bijten, aan
de haren trekken; seksuele intimidatie; afpakken, beschadigen en kapotmaken van spullen.
- Intimidatie
Bijvoorbeeld een leerling achterna blijven lopen of ergens opwachten, iemand in de val laten
lopen, de doorgang versperren of klem zetten tussen de fietsen, dwingen om bezit af te geven
of geld of andere zaken mee naar school te nemen.
- Isolatie
Bijvoorbeeld uitsluiten door een klasgenoot voortdurend duidelijk te maken dat hij/zij niet
gewenst is, doodzwijgen.
Partijen bij het pestprobleem
Bij pesten zijn meerdere partijen betrokken: de gepeste leerling(en), de pester(s), de zwijgende
middengroep, het personeel en de ouders.
Om pesten zowel in preventieve zin als in curatieve zin aan te pakken is het nodig dat alle
partijen betrokken worden bij de uitvoering van het beleid. We spreken dan van een vijfsporen
aanpak.
- de gepeste leerling
In principe kan elke leerling het doelwit van pesterijen worden, maar sommige leerlingen
hebben een grotere kans om gepest te worden dan anderen. Dat kan komen door uiterlijke
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kenmerken, maar vaker heeft het te maken met vertoond gedrag, de wijze waarop gevoelens
worden beleefd en de manier waarop die worden geuit. Kinderen die gepest worden, hebben
vaak andere interesses dan de meeste leeftijdgenoten of ze doen dingen anders. Ze zijn goed
in vakgebieden of juist niet.
Veel kinderen die gepest worden hebben een beperkte weerbaarheid. Ze zijn niet in staat
daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat dan ook uit. Vaak zijn
ze angstig en onzeker in een groep en durven ze weinig of niets te zeggen omdat ze bang zijn
om uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden verder versterkt door het
ondervonden pestgedrag, waardoor het gepeste kind in een vicieuze cirkel komt waar het
zonder hulp zeker niet uit komt.
Gepeste leerlingen voelen zich vaak eenzaam, hebben in hun gepeste omgeving geen vrienden
om op terug te vallen en kunnen soms beter met volwassenen opschieten dan met hun leeftijdgenoten. Jongens die worden gepest horen bijna nooit tot de motorisch beter ontwikkelde
kinderen.
- de pester
Pestende leerlingen zijn vaak fysiek en/of verbaal de sterksten. Meisjes pesten in driekwart van
de gevallen door middel van psychisch geweld, zoals buitensluiten en roddelen en voor de rest
door middel van fysiek geweld. Bij jongens is het net andersom: zij pesten in driekwart van de
gevallen door middel van fysiek geweld en voor de rest door middel van psychisch geweld.
Pesters kunnen het zich permitteren zich agressief op te stellen en ze reageren dan ook met
dreiging van geweld of de indirecte inzet van geweld. Ze lijken populair te zijn in een klas, maar
dwingen hun populariteit in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal
durven. Echte pesters zijn niet alleen agressief en fysiek sterker dan de rest van de klas, ze
hebben ook weinig empathisch (invoelend) vermogen, zijn impulsief en domineren graag andere kinderen.
Een 'succesvolle' pester heeft niet geleerd zijn agressie op een andere manier te uiten dan door
het ongewenste pestgedrag te vertonen. Ook pesters hebben op de langere termijn last van
hun pestgedrag. Door hun verkeerde en vooral beperkte sociale vaardigheden hebben ze vaak
moeite om een vriendschap op te bouwen en te onderhouden op andere gronden dan die van
macht en het delen in die macht. Pesters maken een abnormale sociale ontwikkeling door met
alle gevolgen van dien voor de pester zelf.
- de zwijgende middengroep
De meeste leerlingen zijn niet direct betrokken bij pesten in de actieve rol van pester.
Sommigen behouden enige afstand en andere leerlingen doen, uit angst of uit berekening,
mee. Dit zijn de zogenaamde 'meelopers'. Er zijn ook leerlingen die niet merken dat er gepest
wordt. Heel af en toe neemt een leerling, of een klein groepje leerlingen, het voor het gepeste
kind op.
Het specifieke kenmerk van een meeloper is de angst om zelf in de slachtofferrol te geraken.
Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en denken daardoor
op de populariteit van de pester in kwestie mee te liften.
- onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Pesten is soms een goed bewaard groepsgeheim: (bijna) iedere leerling weet dat in de groep
wordt gepest, toch durft niemand het aan docent of ouder te vertellen. Het onderwijzend
personeel en onderwijsondersteunend personeel weet dus ook vaak niet dat er in de groep
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wordt gepest. En zien ze ongewenst gedrag, dan wordt het lang niet altijd als pesten
geïnterpreteerd.
- de ouders
Wanneer kinderen worden gepest, durven ze dat in de meeste gevallen niet aan hun ouders te
vertellen. Ze kunnen bang zijn dat hun ouders naar school gaan, het aan de mentor vertellen
en dat deze het verkeerd aanpakt. Ze schamen zich vaak dat hen dit overkomt. Soms denken
ze dat ze het gedrag van de pester zelf hebben uitgelokt en het dus verdienen gepest te
worden.
Preventieve aanpak
- de mentor
De mentor speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen van een veilig klassenklimaat
vanaf de allereerste kennismaking. In klas 1 is dat begin juni. In de introductieweek in
augustus/september is er een uitgebreid programma waarin de kinderen elkaar leren kennen.
De nadruk ligt op het goed leren omgaan met elkaar. Er wordt aandacht besteed aan de
vaardigheid van het luisteren naar elkaar, het samenwerken, het geven en ontvangen van
feedback.
In één van de vervolglessen formuleren de leerlingen zelf hoe ze met elkaar om willen gaan en
schrijven de regels op. Kern van deze regels is het begrip respect.
De regels worden positief geformuleerd:
 we luisteren naar elkaar;
 we laten elkaar uitspreken;
 we blijven van elkaar af;
 we blijven van elkaars spullen af;
 we sluiten niemand buiten;
 we lossen ruzies op door met elkaar te praten;
 als we vertellen dat iemand gepest wordt, is dat geen klikken;
 iedereen kan zichzelf zijn;
 iedereen laat duidelijk blijken als hij/zij iets niet wil;
 als iemand duidelijk maakt dat hij/zij iets niet wil, stoppen we;
 we houden ons aan de regels.
De klas bespreekt wat plagen en wat pesten is en spreekt af dat degene die het ondergaat
bepaalt of het om plagen of pesten gaat. Wanneer er, van welke zijde ook, een signaal komt
dat iemand zich gepest voelt, wordt hieraan een mentor les gewijd.
Natuurlijk worden ook de consequenties besproken wanneer een klasgenoot zich niet aan de
afgesproken regels houdt. In de loop van het jaar wordt regelmatig aandacht besteed aan het
sociale klimaat in de mentorlessen. In deze lessen is er ook ruimte voor individuele gesprekken
met de mentor.
Wat hier vermeld staat voor klas 1 geldt ook voor de klassen 2 en 3. In hogere leerjaren is er
vooral aandacht voor een veilige (leer)omgeving.
Tijdens de introductie of in één van de eerste klassenlessen (in onder én bovenbouw) worden
de regels opnieuw besproken zodat ze voor iedereen weer duidelijk zijn. Eventueel worden
nieuwe regels toegevoegd. Ook kunnen leerlingen die gepest zijn of bovenbouw-leerlingen die
als tutor fungeren, uitgenodigd worden om over hun ervaringen te vertellen.
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- onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Het voorbeeldgedrag van de docent in de les en van de onderwijsondersteunende
medewerkers van de school is belangrijk. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar
duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar acceptatie van verschillen wordt
aangemoedigd, waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar uitgesproken, waar
leerlingen gerespecteerd worden in hun eigenheid, waar agressief gedrag niet wordt
geaccepteerd en waar docenten, onderwijsondersteunend personeel, coördinatoren en
schoolleiding duidelijk stelling nemen tegen dergelijke gedragingen.
De basis is het handhaven van de schoolregels zoals die op de website vermeld staan.
In en rond de school, tijdens pauzes en tussenuren wordt er door de conciërges,
toezichthouders en, waar nodig, docenten gesurveilleerd en worden leerlingen op hun gedrag
aangesproken. Ook het gedrag tijdens de reis van en naar school kan daarbij een aandachtspunt
zijn.
- het beleid
Het is belangrijk om het pestbeleid bij leerlingen, ouders en personeel bekend te maken.
Het pestbeleid is toegankelijk door er naar te verwijzen in de schoolgids en het te publiceren
op de website. Het is onderdeel van de beleidscyclus van de school waardoor het regelmatig
geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt. Nieuwe onderwerpen worden onder de aandacht
van het personeel gebracht.
Curatieve aanpak
- steun bieden aan de leerling die gepest wordt.
Belangrijk is een gepeste leerling serieus te nemen en een luisterend oor te bieden.
De school neemt in de persoon van mentor/coördinator/conrector duidelijk stelling tegen het
pestgedrag en geef advies hoe te reageren op de pester(s). Zo krijgt de gepeste een duidelijk
perspectief dat het probleem serieus aangepakt wordt, o.a. door duidelijk te maken dat ook
andere instanties binnen (en eventueel buiten) de school er bij betrokken worden (mentor,
coördinator, conrector, vakdocenten, zorgteam, onderwijsondersteunend personeel etc.).
De gepeste is duidelijk partij in het traject dat gevolgd wordt: hij/zij denkt mee over welke
stappen er genomen worden en wanneer de school hem/haar er actief bij wil betrekken.
Mogelijke stappen zijn:
 een gesprek organiseren tussen de pester(s) en de gepeste;
 een klassengesprek en andere activiteiten organiseren met als doel de veiligheid in de klas
weer te herstellen door de zwijgende meerderheid te mobiliseren. Dit gebeurt niet op basis
van het individuele geval, maar heeft een algemeen karakter zodat de gepeste er niet op
aangekeken kan worden (zie beneden bij ‘de klas’). Het onderwerp de veilige school kan als
maatschappelijk item besproken worden;
 een gesprek met de gepeste en zijn/haar ouders;
 een gesprek tussen de ouders van de gepeste leerling en die van de pesters stimuleren;
 in overleg kan worden besloten een sociale vaardigheidstraining te volgen.
- aanspreken van de leerling die pest
In een eerste gesprek wordt de pester geconfronteerd met de beschuldiging van pesten. De
situatie wordt in kaart gebracht en hem/haar wordt duidelijk gemaakt dat hij/zij, ondanks de
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met elkaar gemaakte afspraken, toch geen veiligheid heeft geboden aan klasgenoten. De
afspraken worden opnieuw onder de aandacht gebracht en vastgelegd.
Naar gelang de ernst van het vertoonde gedrag wordt er afgesproken dat het bij een gesprek
en excuses tegenover de gepeste blijft, of dat er ook gestraft wordt. Bij herhaling zal er altijd
gestraft worden. Die straf moet in verhouding zijn tot de ernst van het pesten en moet op zo
kort mogelijke termijn uitgevoerd worden. De conrector/coördinator bepaalt of er gestraft
wordt en de strafmaat.
De pester biedt zijn/haar excuses aan in een gesprek met de gepeste of eventueel in een brief.
De situatie wordt vastgelegd in het leerling-dossier en gecommuniceerd aan de ouders in een
gesprek of eventueel middels een brief.
In een vervolggesprek wordt vastgesteld of er verbetering in het gedrag is opgetreden.
Eventueel wordt een aantal nagesprekken gevoerd. Doel hiervan achter de mogelijke oorzaak
van het pesten te komen en het empathisch vermogen van de pester te vergroten.
Middelen hiertoe zijn bijvoorbeeld:
 de leerling opdracht geven een (gedeelte van een) boek over pesten te lezen en, na
de opdracht te hebben uitgevoerd, de inhoud van het boek te vertellen;
 de leerling zich laten aanmelden bij het forum van de website www.pestweb.nl om
daar te zien wat kinderen en volwassenen aan elkaar over de gevolgen van pesten
te vertellen hebben;
 een opstel over pesten en de gevolgen ervan maken.
Blijft de leerling pesten, dan zijn de daaropvolgende acties:
 zwaardere straffen toekennen;
 de ouders met hun kind voor een gesprek op school uitnodigen (met coördinator en/of
conrector). Doel is de ouders inzicht te geven in het gedrag van hun kind en te komen tot
een gezamenlijke aanpak van de school en de ouders;
 in overleg externe deskundigheid inroepen om de pester verder te helpen zijn/haar gedrag
te veranderen. De school kan er op staan dat er een sociale vaardigheidstraining gevolgd
wordt;
 de coördinator kan de leerling de toegang tot een bepaalde les ontzeggen, of een dag lang
de toegang tot alle lessen (“een strafdag”), de leerling kan officieel geschorst worden met
een melding aan de inspectie (externe schorsing) en, als ook dit niet helpt, van school
verwijderd worden (zie het onderdeel “Schorsing en verwijdering van een leerling” in het
Schoolveiligheidsbeleid).
- de klas
De klas bestaat uit:
 leerlingen die mee pesten om er zelf beter van te worden;
 leerlingen die mee pesten omdat ze bang zijn zelf gepest te worden;
 leerlingen die niet mee pesten maar ook niets doen om een einde te maken aan het pesten;
 leerlingen die het voor het slachtoffer opnemen.
Hoewel er gelukkig ook klassen zijn waarin een (groep) leerling(en) het opneemt voor de gepeste,
speelt er vaak een bekend psychologisch mechanisme, de zogenaamde ‘conspiracy of silence’.
Dit houdt in dat (bijna) iedereen in een groep weet dat er wordt gepest, maar dat niemand het
aan ouders of medewerkers durft te vertellen. Ook onverschilligheid kan er de oorzaak van zijn
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dat een pestgeval niet gemeld wordt. Soms zetten daders slachtoffers of klasgenoten onder druk
om er met niemand over te praten.
De “zwijgende groep” kan medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het laten ophouden van
het pesten door de leerlingen de opdracht te geven om met elkaar benoemde ongewenste
omgangsvormen te signaleren en tegen te gaan. Zij kunnen samen letten op de aangegeven
gedragingen van de pesters en op de opgegeven plaatsen. Zodra één van hen iets ziet wat op
pestgedrag lijkt, geeft hij/zij het door aan de hiervoor verantwoordelijke persoon
(mentor/coördinator). Deze spreekt de pester aan. Op deze manier aangepakt, krijgt de gepeste
leerling niet het verwijt dat hij/zij 'geklikt' heeft. Immers, anderen hebben het gezien en doen er
nu iets aan.
Als een docent/mentor in de klas wil praten over pesten, kan het raadzaam zijn om niet de
actuele pestsituatie als uitgangspunt te nemen, maar het onderwerp er bovenuit te tillen.
Bijvoorbeeld aan de hand van een krantenartikel, een tv uitzending, een brief van een leerling
van een andere school, een lesbrief of een metafoor. Gebeurt dit niet, dan zou de klas het
probleem kunnen ontkennen, bagatelliseren, het slachtoffer de schuld geven, of zeggen dat
het een grapje is waar de docent zich geen zorgen over hoeft te maken; of het slachtoffer,
buiten school, voor zijn “klikken” straffen. Anderzijds moet wel duidelijk zijn dat er een
probleem in de klas is: het mag niet louter als een fictief probleem ervaren worden.
- onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Alle medewerkers van de school moeten op de hoogte zijn van het fenomeen pesten. Zij
moeten uitingen van gedrag zoals boven onder punt 3 beschreven als pesten weten te
interpreteren en er stelling tegen durven nemen. Zij geven signalen van pesten door aan de
mentor, coördinator of conrector. (Zie verder het boven beschreven beleid.)
Medewerkers kan gevraagd worden extra op een leerling te letten en mee te helpen uit te
vinden wie degenen zouden kunnen zijn die de betrokken leerling lastig vallen.
- de ouders
De ouders van het gepeste en het pestende kind verdienen ook steun. Belangrijk is dat de
ouders merken dat hun zorgen over het gedrag van hun kind serieus worden genomen.
Zij worden betrokken bij de aanpak van het pestgedrag zoals boven beschreven.
Ouders moeten op de hoogte gesteld worden van het Schoolveiligheidsbeleid waar het
pestbeleid een onderdeel van is. Dit gebeurt via de schoolgids en de website van de school.
Ouders moeten informatie en advies krijgen over pesten en de manieren waarop pesten kan
worden aangepakt.
Zie “informatie voor ouders” (blz. 34 e.v.) voor een gedetailleerde beschrijving van signalen en
adviezen.
Instanties
Er zijn allerlei instanties die zich bezig houden met pesten en andere vormen van ongewenst
gedrag, zowel in de vorm van voorlichting en preventie als in de vorm van hulpverlening.
- binnen school
De schoolleiding is verantwoordelijk voor een goed werk- en studieklimaat. Leerlingen worden
zoveel mogelijk beschermd tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld en tegen de nadelige
gevolgen hiervan. Het Stedelijk Gymnasium heeft daarom ten behoeve van de leerlingen een
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vertrouwensgroep van twee personeelsleden aangesteld. Leerlingen kunnen bij hen terecht
wanneer zij te maken hebben met gedrag of omstandigheden die zij als ongewenst ervaren. De
vertrouwenspersonen bespreken met de leerling wat gedaan moet worden en verwijzen
eventueel door. In de meeste gevallen wordt via bemiddeling tot een oplossing gekomen. De
vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen zonder duidelijke toestemming van de leerling.
Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
De vertrouwenspersonen zijn mevrouw A. de Jong en de heer M.H.H.E. Jacobs.
De school beschikt over een klachtenprocedure seksuele intimidatie, agressie en geweld. In
overleg met de vertrouwenspersoon kan een klacht worden ingediend bij de schoolleiding,
bijvoorbeeld wanneer bemiddeling in het conflict niet tot een oplossing heeft geleid. De klacht
wordt behandeld door de klachtencommissie of door de rector.
- buiten school
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO)
Landelijke vereniging van ouders. Geeft informatie en advies aan alle betrokkenen in het
onderwijs, ook op het gebied van pesten en veiligheid.
VOO
Postbus 60182
1320 AE Almere
tel.: (036) 53 31 500
website : www.voo.nl
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS)
Beheert een aantal van de in het pestprotocol genoemde websites en verzorgt publicaties op
het gebied van pesten.
Postbus 85475
3508 AL Utrecht
tel.: (030) 28 56 600
website: www.aps.nl
Jeugdbescherming Brabant
Oude Vlijmenseweg 112
5223 GS ’s-Hertogenbosch
tel: (088) 24 39 011
website: www.jeugdbeschermingbrabant.nl
Vertrouwensinspecteurs voortgezet onderwijs
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen
wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
 seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 lichamelijk geweld;
 grove pesterijen;
 extremisme en radicalisering.
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Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de
vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht
of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (0900) 11 13 111 (lokaal tarief).
Externe klachtencommissie
Als ouders zich uiteindelijk niet kunnen vinden in een besluit van de schoolleiding en in overleg
niet tot overeenstemming kunnen komen, bestaat er de mogelijkheid dat zij een beroep doen op
de externe klachtencommissie waarbij de school is aangesloten:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
tel.: (030) 28 09 590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
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Informatie voor ouders van gepeste kinderen

Wat kunnen signalen zijn van pesten?

Niet meer naar school willen.

Niets meer over school vertellen.

Nooit meer andere kinderen mee naar huis nemen of niet meer bij anderen gevraagd
worden.

Slechtere resultaten op school dan vroeger.

Vaak dingen kwijt zijn of met kapotte spullen thuiskomen.

Vaak hoofdpijn of buikpijn hebben.

Blauwe plekken hebben op ongewone plaatsen.

Niet willen gaan slapen; vaker wakker worden of nachtmerries hebben; bedplassen.

De verjaardag niet willen vieren.

Niet buiten willen spelen.

Niet alleen een boodschap durven doen.

Niet meer naar een club willen/durven gaan.

Bepaalde kleren niet meer aan willen.

Thuis prikkelbaar, boos of verdrietig zijn.

Zelf blessures creëren om niet naar school te hoeven.
Wat ouders / verzorgers zelf kunnen doen

Neem uw kind serieus en zeg dat u met anderen gaat proberen het pesten te stoppen.

Pesten op school kunt u het beste direct met de mentor bespreken.

Praat erover met uw kind of vraag uw kind op te schrijven wat het heeft meegemaakt.

Probeer uw kind uit te leggen waarom kinderen pesten.

Samen praten over pesten kan ook via een boek of een filmpje over het onderwerp.

Vertel dat volwassenen vaak niets doen, omdat ze niet zien dat er gepest wordt of
omdat ze niet weten hoe het probleem moet worden opgelost.

Waarschuw uw kind dat het pesten niet meteen ophoudt als er beter op wordt gelet.
Pesten is soms een gewoonte geworden, die moeilijk af te leren is.

Houd het onderwerp bespreekbaar, informeer regelmatig hoe het gaat.

Als u er van uw kind met niemand over mag praten, steun dan uw kind, geef
achtergrondinformatie en maak duidelijk dat de school het zorgvuldig zal aanpakken.
Voordat u dit belooft, is het raadzaam te vragen wat de school doet.

Beloon uw kind en help het zijn/haar zelfrespect terug te krijgen.

Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een (team) sport.

Houd de communicatie open, blijf in gesprek met uw kind. Doe dat niet met een
negatieve insteek, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een
negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld: ” Wat is er vandaag weer voor ergs
gebeurd?”

Houd regelmatig en intensief contact met de mentor van uw kind.

Als uw kind echt lijdt onder het pesten en dat ten koste gaat van het zelfvertrouwen,
kan hulp van een deskundige nodig zijn. Dit kan individueel of mogelijk in een sociale
vaardigheidstraining.

Houd het niet stil, maar onderneem actie!
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Informatie voor ouders van pestende kinderen

Neem het probleem serieus.

Raak niet in paniek: elk kind loopt de kans een pester te worden.

Probeer achter de mogelijke oorzaak van pesten te komen.

Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.

Besteed aandacht aan uw kind.

Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.

Bekijk samen met uw kind een filmpje over pesten

Houd de communicatie open, blijf in gesprek met uw kind. Geef adviezen over andere
manieren om met elkaar om te gaan.

Houd regelmatig en intensief contact met de mentor van uw kind.

Ook zijn er mogelijkheden om uw kind aan een sociale vaardigheidstraining te laten
meedoen. Informatie hierover is op te vragen bij de mentor, de jaarlaagcoördinator, bij
Bureau Jeugdzorg (http://www.jeugdzorg-nb.nl) of schoolmaatschappelijk werk van
Farent (http://www.Farent.nl)
Digitaal pesten
Wat kun je doen om digitaal pesten te voorkomen?

Bedenk dat niet alles waar is, wat je op het internet tegenkomt.

Gebruik een apart Hotmail adres om jezelf te registreren op websites. Kies een
e-mailadres dat niet je eigen voor -en achternaam volledig weergeeft.

Gebruik altijd een bijnaam als je chat.

Als je je vervelend voelt door iets dat je hebt gezien, vertel dat dan aan iemand die je
vertrouwt.

Blijf altijd vriendelijk en eerlijk en scheld niet (terug).

Verwijder onbekende mensen uit je contactlijst van je social-media.

Ga weg uit de chat als er iets vervelends gebeurt.

Bel of mail niet zomaar met kinderen die je van internet kent, en spreek niet met ze af
zonder dat je ouders dat weten.

Verstuur geen flauwe grappen, dreigmail of haat mail.

Geef geen persoonlijke informatie aan mensen die je alleen van het chatten kent.
Dus: geen emailadressen, gewone adressen, namen (ook niet van school),
telefoonnummers, wachtwoorden, enz. geven.
Let vooral op bij foto’s van jezelf: Als je een foto op internet zet, kan deze
gemakkelijk gekopieerd en op een andere website geplaatst worden. Zo kan hij
jarenlang terug te vinden zijn, ook als jij hem al weggehaald hebt. Foto’s kunnen ook
bewerkt worden zonder dat jij dat weet of wilt. Houd daar rekening mee.
 Wees voorzichtig met het gebruik van je webcam. Gebruik geen webcam bij personen
die je niet kent of vertrouwt. Jouw beelden kunnen worden opgeslagen en gebruikt
worden om ze aan andere personen te laten zien. Ze kunnen ook voor andere
doeleinden gebruikt worden dan waarvoor jij ze gemaakt hebt.
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Wat kun je tegen digitaal pesten doen?

Als het pesten komt van mensen die je niet kent, vat scheldpartijen of beledigingen
dan niet persoonlijk op. Vaak maken mensen negatieve opmerkingen uit verveling.
De anonimiteit van internet maakt dat mensen makkelijk gaan schelden.

Negeer de pest- mails/sms/chat.
Je kunt het beste niet reageren op haatmailtjes of andere digitale pesterij.
Verwijder de e-mail zonder hem te openen. Onderdruk je nieuwsgierigheid!
Het negeren is effectief in de beginfase van pesten, dus als de pester nog niet zolang
aan het pesten is. Pestkoppen willen vaak aandacht. Als je niet reageert, gaan pesters
op zoek naar iemand anders om te pesten. Dat geldt ook voor chatrooms. Als daar
vervelende opmerkingen worden gemaakt, stop dan met chatten, verlaat die
chatroom.

Krijg je pest e-mails , blokkeer dan de afzender . Als het gaat om sms’jes op de
mobiele telefoon, dan heb je op sommige mobiele telefoons de mogelijkheid om
bepaalde nummers te blokkeren. Dit werkt alleen als vanaf een andere telefoon met
nummer vermelding het bericht wordt verzonden, waarmee de dader zich bloot
geeft. Wanneer hij of zij echter de telefoon van iemand anders gebruikt, is weliswaar
de telefoon, maar niet de dader te achterhalen. Er is dan weer sprake van
anonimiteit. Het nummer kan wel worden geblokkeerd. Wanneer andere methoden
niet helpen, kan uiteindelijk alleen de sms-functie worden uitgeschakeld. In het ergste
geval moet een nieuw (eventueel geheim) nummer worden aangevraagd.

Praat erover.
Erover praten met je vrienden, je ouders of een leraar die je vertrouwt, is belangrijk.
Zeker als het pesten al een tijdje duurt en je je er bedreigd door voelt. Liefst met
iemand die veel van computers en internet weet en die niet doorvertelt dat je gepest
wordt.

Bewaar de bewijzen. Als de pesterijen al in een verder gevorderd stadium zijn en er
via de sms, chat of mail bedreigingen worden geuit, bewaar deze dan .Hoe vervelend
de mailtjes ook zijn, gooi ze niet weg. Maak een printje van de pestmail of sla de
berichten op. Het zijn bewijzen die tegen de pester gebruikt kunnen worden. Aan het
IP adres van de e-mail kan soms afgeleid worden van welke computer de e-mail
verzonden is. Een provider heeft vaak een helpdesk die klachten over nare mail,
sms’jes e.d. aan kan nemen. Daar heeft men ook de technische mogelijkheden om na
te gaan wie het verstuurt. Bel de helpdesk op.

Je kunt naar een van de contactpersonen op school gaan die je helpen als je te maken
krijgt met vormen van ongewenst gedrag. Zij kunnen je vertellen wat je nog meer
kunt doen om het vervelende gedrag te stoppen. Zij kunnen je ook helpen als het
vervelende gedrag misschien al gestopt is, maar je er nog steeds last van hebt.

Aangifte doen bij de politie.
In bepaalde gevallen kun je naar de politie om aangifte te doen.
Pesten kan zo hardnekkig zijn dat het pesten ‘stalken’ wordt genoemd. Dit is
strafbaar. Voor meer informatie over aangifte doen: www.pestenislaf.nl
Voel je niet schuldig als er iets vervelends gebeurt. Het is niet jouw schuld.

Wees zuinig op je wachtwoorden.
Zorg dat je je wachtwoorden en inlognamen niet doorgeeft aan anderen of dat ze
makkelijk te raden zijn. Zo kunnen anderen niet bij je website of e-mail. Als dit wel
gebeurd is, neem dan contact op met de beheerder van de site.
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Achtergrondinformatie
Publicaties
- Meer, B. van der, Pesten op school. Overzicht van artikelen. Utrecht: Algemeen Pedagogisch
Studiecentrum (APS), 1999. ISBN 90 6607 304 7. De publicatie is schriftelijk te bestellen bij
het APS o.v.v. bestelnummer 601.003.
- Mooij, T. Pesten in het onderwijs. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale
Wetenschappen (ITS), 1992.
- Mooij, T. Leerling geweld in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste
Sociale Wetenschappen (ITS), 1994.
- Fekkes, M. Bullying among elementary school children. Promotie Universiteit Leiden 28 juni
2005. Fekkes onderzocht of antipestbeleid op (basis)scholen helpt.
Boeken
- A. Tulleners
- Mieke van Stigt
- Luc Descamps

Pesten (2007)
Alles over Pesten (2014)
De SurvivalKID Pesten (2014)

Jeugdboeken
- Carry Slee
- Ellen Tijsinger
- Peter Pohl
- Jan de Zanger
- Aidan Chambers
- Evert Hartman
- Caja Cazemier
- Enne Koens

Spijt! (1997)
Morgenster (1995)
We noemen hem Anna (1993)
Hadden we er maar wat van gezegd! (1990)
Tirannen (1987)
Oorlog zonder vrienden (1979)
Off Line (2009)
Ik ben Vincent en ik ben niet bang (2017)

Links naar internetsites
www.pesten.net
Biedt uitgebreide informatie over de aanpak van pesten voor ouders, leerlingen en scholen.
www.pestweb.nl
Site van Stichting School en Veiligheid met informatie, tips en advies bij pesten op school.
Films met als thema pesten
- Bluebird (2004); regisseur: Mijke de Jong
- De tasjesdief (1995); regisseur: Maria Peters
- After Lucia (Después de Lucia) (2012); regisseur: Michel Franco
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Bijlage 4

Protocol langdurig zieke leerlingen

(vrij overgenomen, bewerkt en aangevuld van Ziezon, landelijk netwerk ziek kind en onderwijs)
Inleiding
Het Stedelijk Gymnasium krijgt, net als iedere school, te maken met leerlingen die tijdelijk niet
naar school kunnen komen omdat ze ziek zijn. De aard van de ziekte kan heel verschillend zijn:
een griepje, een levensbedreigende ziekte, een ongeval, een chronische ziekte of
psychosomatische klachten. Het is als school goed om afspraken te maken hoe te handelen
wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.
Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een leerling, ziek of niet, ligt altijd bij de school
waar het kind ingeschreven staat.
Voor leerlingen die langdurig en/of chronisch ziek zijn, kan de school ondersteuning
aanvragen van een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen werkzaam bij een
onderwijsbegeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis.
Een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen kan de school helpen bij het opstellen
en uitvoeren van een handelingsplan voor de zieke leerling. Er kan informatie gegeven worden
over de mogelijke gevolgen van de ziekte, medicatie en/of de behandeling op leren en/of
gedrag en de consulent kan in beperkte mate het onderwijs aan de zieke leerling verzorgen.
Hoe te handelen
Bij zieke leerlingen is de onderstaande wijze van werken een manier om de leerling
betrokken te laten blijven bij de school en het onderwijsproces. De leerling houdt hierdoor
toekomstperspectief en een sociaal-emotioneel isolement wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Het vraagt vooral van de mentor veel tijd en inzet, maar ook van de overige docenten wordt
betrokkenheid en extra inzet gevraagd.
Leerling wordt ziek gemeld door de ouders
Ziekmelding geschiedt volgens de regels van de school. Wanneer de ouders verwachten dat de
ziekteperiode langer gaat duren en/of moeilijkheden gaat geven ten aanzien van de leerstof,
dan melden de ouders dit bij de mentor.
De mentor neemt het initiatief om de ouders uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. In
dit gesprek komt aan de orde:
 Wensen van ouders en leerling;
 Afspraken over de wijze van communiceren tussen mentor en ouders/kind;
 Afspraken over het uitleggen en inhalen van leerstof/huiswerk en wijze van
toetsen;
 Afspraken over de contacten met andere docenten en ouders/kind;
 Het (gewenste) contact tussen andere leerlingen en ouders/kind.
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Resultaten:
1.
2.
3.

Alle betrokkenen zijn geïnformeerd;
Er is een overzicht van leerstof en toetsen die ingehaald moeten worden;
Er is eenmaal per week contact tussen mentor en ouders.

Korte ziekte/ongeval van een leerling
 De mentor is de eerst verantwoordelijke voor het contact met de leerling en
ouders/verzorgers.
 De mentor informeert de jaarlaagcoördinator over de ziekte en de gemaakte afspraken.
 De mentor informeert de overige docenten van de betreffende leerling en geeft
handelingsadviezen.
 Bij een te verwachten langere ziekteperiode en het niet of niet volledig naar school
kunnen gaan kan de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen ingeschakeld
worden.
 De mentor bewaakt het proces, meldt de betreffende docenten een eventuele
beëindiging van de ondersteuning van de consulent, overlegt wat er aan leerstof
ingehaald moet worden en welke proefwerken alsnog gemaakt moeten worden.
Langdurige ziekte, chronische ziekte of opname in het ziekenhuis
 De mentor onderneemt actie naar ouders/verzorgers en heeft tijdens de ziekteperiode
regelmatig (minimaal wekelijks) contact met de ouders en de leerling (persoonlijk,
telefonisch en per mail).
 De mentor meldt de problematiek bij de jaarlaagcoördinator en de coördinator
leerlingondersteuning en neemt indien nodig contact op met de consulenten
onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de schoolbegeleidingsdienst of van een
educatieve voorziening met de vraag om begeleiding van leerkrachten en leerlingen.
 De mentor informeert de betreffende docenten, overlegt welke vakken noodzakelijk
zijn en welke stof van elk vak in ieder geval aan de orde moet komen wanneer de leerling
ziek thuis is of in een ziekenhuis is opgenomen. Hierbij kan aangegeven worden welke
toets momenten belangrijk zijn.
 De mentor overlegt met docenten of communicatie met de leerling via telefoon en via
e-mail tot de mogelijkheden behoort.
 De mentor bespreekt na overleg met de leerling en de ouders één en ander met de klas
en stimuleert klasgenoten contacten te onderhouden en mede verantwoordelijk te zijn
voor blijvende betrokkenheid van de klas. Daarnaast kunnen de klasgenoten een rol
spelen bij het overdragen van het leerprogramma.
 De mentor informeert de jaarlaagcoördinator en de coördinator leerlingondersteuning
met regelmaat over de situatie en voortgang.
 De mentor bewaakt het proces, meldt de betreffende docenten een eventuele
beëindiging van de ondersteuning van de consulent, overlegt wat er aan leerstof
ingehaald moet worden en welke proefwerken alsnog gemaakt moeten worden.
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Resultaten:
1. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd;
2. Er is een aangepast leerplan voor de leerling, tot stand gekomen in overleg met
ouders en vakdocenten;
3. Er is een overzicht van toetsen per vak en de wijze waarop ze afgenomen
worden;
4. Er is eenmaal per week contact tussen mentor en ouders;
5. Er is een klasgenoot aangewezen die contact houdt met de leerling en leerstof
brengt/uitlegt.

Slot
Het Stedelijk Gymnasium is verantwoordelijk voor het welbevinden van en voor een zo optimaal
mogelijke voortgang van het onderwijs aan alle leerlingen, ook als deze een handicap hebben
of ziek zijn.
Met ouders wordt op verzoek een evaluatiegesprek gevoerd. In dat gesprek komt aan de orde:
 voortgang van onderwijs aan zieke leerling;
 waardering door ouders;
 waardering door leerling;
 verbeterpunten (verantwoordelijk voor de invoering van verbeterpunten is de
coördinator leerlingondersteuning).
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Bijlage 5

Protocol thuiszittende leerlingen Meierij

Samenwerkingsverband VO De Meierij
Preventie van (ongeoorloofd) ziekteverzuim:
hoe de GGD en Leerplicht de scholen kunnen ondersteunen.
Inleiding
Preventie en aanpak van (ongeoorloofd) ziekteverzuim is een onderdeel van de aanpak van de
verzuimproblematiek van leerlingen in het onderwijs. Binnen SWV de Meierij ligt hier een
relatie met het aanvullend beleid “Voorkomen van thuiszitters”.
De scholen zijn veruit de belangrijkste partij als het gaat om preventie van (ongeoorloofd)
ziekteverzuim. Maar de school hoeft dit niet alleen te doen. Zowel de GGD als Leerplicht
hebben ook een rol/taak te vervullen en kunnen voor de school een belangrijke partner zijn.
In het onderstaande is een soort van “verzuimprotocol” uitgewerkt waarin tot uiting komt
wanneer de school een zinvol beroep kan doen op de GGD en Leerplicht. Van belang is om
deskundigheid en capaciteit van de drie partijen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit vraagt
om een goede afstemming. Wat is de taak van iedere partij en op welke wijze vindt
afstemming plaats? Het is belangrijk dat de GGD (als preventie-instelling) tijdig en snel
(vroegsignalering!) in contact komt met ziekteverzuimers; dat voorkomt verergering van de
ziekte c.q. verzieking van de relatie school-leerling-ouders.
Het verzuimprotocol voor de school
1. De mentor (of daarvoor aangestelde functionaris) stelt de aard van het verzuim
vast:
- normaal verzuim (zoals een griep of gebroken arm);
- opvallend verzuim op basis van de criteria (zie bijlage A);
- twijfel over de aard van het (ziekte)verzuim.
2. Bij opvallend verzuim of in geval van twijfel neemt de mentor contact op met de leerling
en de ouders en gaat een gesprek aan. Voor de gespreksaandachtspunten (in de vorm van
een in te vullen format) zie bijlage B.
3. Het gesprek van de mentor kan meerdere resultaten opleveren, te weten:
a. gesprek mentor volstaat;
b. bij een gezondheidsprobleem verwijst de mentor via de coördinator
leerlingondersteuning naar de jeugdarts van de GGD, die deel uitmaakt van
het “driehoek” van de eigen school;
c. bij andere verzuimredenen dan ziekte/gezondheid verwijst de mentor naar
de coördinator leerlingondersteuning teneinde leerplicht in te schakelen.
4. Als na het gesprek van de mentor met leerling/ouders de leerling afwezig blijft en er nog
steeds sprake is van opvallend (ziekte)verzuim, dan verwijst de mentor (in overleg met de
coördinator leerlingondersteuning) alsnog door naar de GGD. Bij deze verwijzing levert de
school de informatie over het verzuim via de ingevulde format (bijlage B) en de al eerder

41

ondernomen actie(s) van de school. De ouders worden van deze doorverwijzing en
informatieoverdracht op de hoogte gebracht door de school.
5. Wanneer er geen gezondheidscomponenten spelen overlegt de mentor met de
coördinator leerlingondersteuning over geschikte (andere) acties (b.v. leerplicht
inschakelen via melding bij het verzuimloket)
6. Nadat de leerling weer op school is monitort de mentor de aanwezigheid van de leerling.
Wat doet de GGD?
Als uit de hierboven beschreven stap 3 blijkt dat er een (lichamelijk of psychisch)
gezondheidsprobleem (mede) oorzaak is van het verzuim, verwijst de school de
leerling/ouders naar de GGD.
Wat zijn dan de acties van de GGD:
1. GGD nodigt de leerling en ouders uit voor een gesprek. De verwijzer namens de school
wordt op de hoogte gebracht van de datum van het gesprek en over (het verloop van)
de aanpak.
2. Indien de GGD geen contact kan krijgen of wanneer er sprake is van een zorgelijke
situatie koppelt de GGD dit meteen terug naar de mentor en de coördinator
leerlingondersteuning. Samen wordt dan de vervolgroute afgesproken (bijvoorbeeld
andere CJG-partner inschakelen of leerplicht).
Wat doet Leerplicht?
Leerplicht kan op drie momenten ingeschakeld worden:
1. via een melding bij het verzuimloket (DUO) door de school, wanneer de GGD een
zorgelijke situatie constateert of wanneer de GGD geen contact kan krijgen met
leerling en ouders en het ZAT niet op korte termijn samenkomt (dit als vervolg op stap
2 – zie boven);
2. als vervolg op stap 3 (zie boven): directe verwijzing door de coördinator
leerlingondersteuning

Leerplicht houdt de school c.q. de coördinator leerlingondersteuning op de hoogte van (het
verloop van) de verzuimaanpak.
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Bijlage A
Criteria voor opvallend verzuim:
1. Over een periode van 2 maanden drie keer (of meer) voor één of twee dagen ziek
gemeld;
2. Bij een onduidelijk ziekteverzuim van meer dan 10 schooldagen achtereen of bij een
verzuim van meer dan 4 dagen verspreid over de afgelopen maand;
3. Op een andere manier opvallen vanwege ziekteverzuim (bijvoorbeeld leerlingen die
altijd bij een bepaald vak of op een bepaalde dag ziek zijn, regelmatig ziek naar huis
gaan, etc.)

Bijlage B
Aandachtspunten voor het gesprek met ouders bij vermoeden van ongeoorloofd ziekteverzuim
Voorafgaand aan het gesprek zo mogelijk informatie inwinnen over eerder ziekteverzuim /
ziektegeschiedenis. Is dit niet beschikbaar dan dit bespreken met leerling/ouders. Van het
gesprek met de leerling/ouders wordt verslag gelegd. Hiervan dienen de leerling/ouders van
te voren op de hoogte gesteld te worden.
In te vullen format: (zie volgende bladzijde)
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Format voor informatie (ongeoorloofd) ziekteverzuim. Datum: …………….
1  Naam leerling
 …………………….


Naam school



…………………….



Naam schoolmedewerker



………………………

2

Hoe lang is de leerling al ziek (om
hoeveel uren (ziekte)verzuim gaat
het?

3

Zijn er eerdere ziekmeldingen
geweest en is hier een patroon in te
ontdekken?

4

Zijn er vermoedens over de echtheid
van de ziekmelding? Zo ja, wat was
de reactie van de ouders toen dit
met hen besproken werd?

5

Is er sprake van dezelfde klacht of zijn
het verschillende klachten?

6

Is er contact met de huisarts geweest
of specialist?
Naam huisarts of specialist?

7

Is de leerling onder controle van de
huisarts/specialist door oudersverzorgers?

8

Zijn er andere vormen van verzuim
(spijbelen, te laat komen)?

9

zo ja, welke?
Is er sprake van probleem gedrag op
school en/of in de thuissituatie?

10 Zijn er zorgen over de thuissituatie?
Is dit besproken of bespreekbaar met
de ouders?
11 Indien er sprake is van ongeoorloofd
(ziekte)verzuim,
zijn
de
leerling/ouders bereid mee te
werken aan mogelijke oplossingen?

12 Welke vervolgafspraken
gemaakt worden?

kunnen
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Bijlage 6

Signalenlijst huiselijk geweld/eerwraak
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