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OVER KOERS VO SCHOOLPROFIELEN
Dit is het schoolpro�el van Melanchthon - Bergschenhoek. Deze pdf-versie van het schoolpro�el bestaat uit de
antwoorden op vragen die de school heeft ingevuld om haar onderw�s- en ondersteuningsaanbod te beschr�ven en
vergel�kbaar te maken met andere scholen in de regio.

Met dit schoolpro�el kunt u als ouder, school of andere betrokkene nagaan welk onderw�s- en
ondersteuningsaanbod deze schoollocatie heeft. Voor meer informatie kunt u ook de website van deze school
bek�ken. Hierop is onder meer de schoolgids met informatie voor ouders te vinden. Ga vooral ook eens k�ken op de
open dag om de sfeer te proeven en al uw vragen direct te stellen, of maak een afspraak voor een gesprek op de
school.

Als u uw kind/leerling b� deze schoollocatie wilt aanmelden, neemt u contact op met de contactpersoon voor
toelating. De schoollocatie onderzoekt vervolgens de plaatsingsmogel�kheden. Per leerling wordt daarover door de
schooldirectie een zorgvuldig afgewogen besluit genomen.

DISCLAIMER

Dit Schoolpro�el is met zorg en aandacht opgesteld door de schooldirectie van deze schoollocatie. De schoollocatie
biedt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een zo passend mogel�ke plek in het onderw�s, doch kan
niet garanderen dat deze plek op de eigen schoollocatie zal z�n.

Dit schoolpro�el is voor het laatst b�gesteld op: 22-09-2022



Vraag 1: Hoe is de schoollocatie bereikbaar met openbaar vervoer?

Vraag 2: Hoeveel leerlingen volgen onderw�s op deze schoollocatie?

Vraag 3: Welke denominatie heeft deze schoollocatie?

Openbaar

Algemeen b�zonder

Interconfessioneel

Katholiek

(Protestants) Christel�k

Gereformeerd

Islamitisch

Evangelisch

Vraag 5a: Welk onderw�stype biedt deze schoollocatie?

Alle leerjaren Alleen onderbouw Alleen bovenbouw

Havo

Atheneum

Gymnasium

Vraag 6: Heeft deze schoollocatie een ISK afdeling?

Ja

Nee

1:Algemeen
1.1:Algemene informatie

1.2:Onderw�saanbod

Bus 171, 173, 174

1260



Vraag 14: Wat is het motto van de schoollocatie?

Vraag 15: Waar staat deze schoollocatie voor?

Vraag 17: Wat is de visie op ondersteuning van leerlingen en hoe ziet dit er in de prakt�k uit?

1.3:Typering van de school

Hier leer je voor het leven!

Naast kennis en vaardigheden leer je ook wat jóu kenmerkt en wat je wil ontwikkelen. Hier kr�g je 

zelfvertrouwen, maak je je eigen keuzes en bereid je je voor op een mooie rol in de samenleving. ‘Je mag 

er z�n, je doet ertoe’ geldt voor alle mensen op MB. Want iedereen is uniek en kostbaar en verdient liefde 

en aandacht, om te kunnen verbinden en ontplooien. Iedereen leert b� ons verantwoordel�kheid te 

dragen voor zichzelf, voor anderen, voor z�n leefomgeving en de aarde. Iedere leerling mag z�n en worden 

wie h�/z� is. We z�n allemaal gel�k, maar niemand is hetzelfde. Daarom behandelen w� iedereen bewust 

ongel�k. Opdat iedereen z�n eigen weg in het leven vindt en b�draagt aan de samenleving en een mooie 

toekomst. Onze kernwaarden luiden niet voor niets: eigenaarschap, naastenliefde, verbondenheid en 

optimisme

W� samen

W� begeleiden je om eigenaar te worden van je eigen leerproces. Wie ben je, wat kun je, wat wil je leren en 

hoe leer j�? Op MB kun je op maat werken, kr�g je ruimte om je eigen keuzes te maken en motiveren we je 

om meer te doen en te leren. Maar niet alleen j� als individu staat centraal; we trekken ook samen op. We 

hebben oog voor de klas, de school, de maatschapp�. Wat beteken j� voor de ander en voor de 

samenleving?

De relatie staat centraal

‘Vanuit relaties naar prestaties’ is een van onze belangr�ke motto’s. Want alleen samen kunnen w� goed 

onderw�s maken: docenten, leerlingen, ouders en vele anderen. W� z�n een gemeenschap waar je jezelf 

mag z�n, waar we elkaar inspireren, waar we van elkaar leren en respect en interesse hebben voor elkaar. 

We vieren onze verschillen en zoeken continu naar wat ons verbindt.



Vraag 18: Wat maakt deze schoollocatie b�zonder?

Vanuit relaties naar prestaties

Competentiegericht onderw�s

Kennis kr�gt betekenis

Non scolae sed vitae discimus (je leert niet voor de school, maar voor het leven)

Technasium

Business Class (HAVO)

Academische Vaardigheden (WON)

Vraag 19: Heeft de schoollocatie een extra pro�el/specialisatie?

Ja

W� bieden onderstaande type b�zonder onderw�saanbod

Ja, we hebben een gespecialiseerde opleiding/aanbod

Ja, we bieden structureel vakken met examenmogel�kheid

Nee

1.4:B�zonder onderw�saanbod



Ja, we hebben een gespecialiseerde opleiding/aanbod, namel�k:

Begaafdheidspro�elschool

Voor welke afdeling(en) geldt deze opleiding/aanbod?

Tweetalige opleiding

Technasium

Voor welke afdeling(en) geldt deze opleiding/aanbod?

Bèta opleiding

‘Business’ opleiding

Voor welke afdeling(en) geldt deze opleiding/aanbod?

Cultuurpro�elschool

Sportopleiding

Dansopleiding

Theateropleiding

Muziekopleiding

Kunstopleiding

Vraag 20: Ruimte voor toelichting over het b�zondere onderw�saanbod op deze locatie

Gymnasium, Atheneum, Havo

Gymnasium, Atherneum, Havo

Gymnasium, Atheneum, Havo

In de onderbouw kan je een plusprogramma kiezen. In de bovenbouw kun je kiezen voor Wiskunde D, 

debatteren, �loso�e, bewegen/sport/maatschapp� (BSM), boekhouden of Vecon Business school. 

Daarnaast kun je in de onder- en bovenbouw les kr�gen in Engels, Frans of Duits op een erkend niveau 

zoals Anglia/Cambridge English, DELF Frans en Goethe Duits.



Basis = elke school heeft heldere toelatingscriteria

Vraag 21: Advies basisschool

Vraag 22a: Z�n er andere criteria/voorwaarden om toegelaten te worden op deze school?

Ja, namel�k:

Nee

Vraag 23: Maken onderstaande activiteiten onderdeel uit van de procedure om leerlingen zorgvuldig te plaatsen

en/of een doorgaande l�n in onderw�s en ondersteuning te bieden? (indien aan de orde: na toestemming

ouders)

Ja, alt�d Alleen als nodig Nee, nooit

Een intakegesprek met de leerling

Een intakegesprek met de ouders

Een overdrachtsgesprek met de school van
herkomst

Aanvullende testen en/of onderzoeken

Een observatie (b�voorbeeld t�dens een
meeloopdag)

Een observatie op de school van herkomst

Een auditie (anders dan dans/muziek)

2:Toelating
2.1:Toelatingscriteria

2.2:Toelatingsprocedure

Havo advies,  Vwo advies, Gymnasiumadvies of Havo / VWO advies



Vraag 24a: Wat is uw procedure in geval van overaanmelding?

Onze schoollocatie volgt een andere procedure, namel�k ...

Onze schoollocatie volgt de afspraken van De OverstapRoute en loot b� overaanmelding

Vraag 25: Als er meer leerlingen zich aanmelden dan w� kunnen plaatsen op deze locatie, dan gebruiken w� de

volgende voorrangsregel(s)

Leerlingen die al een broer of zus op onze locatie hebben kr�gen voorrang

Leerlingen uit de eigen gemeente/w�k kr�gen voorrang, namel�k ...

Anders, namel�k ...

Onze schoollocatie hanteert geen voorrangsregels

Vraag 26: Welke toelatingsprocedure geldt voor leerlingen die tussent�ds instromen op deze schoollocatie (dus

niet vanuit het basisonderw�s)?

Lansingerland/P�nacker

Voor leerlingen met een havo-advies uit Bleisw�k geldt dat w� er vanuit gaan dat deze leerlingen zich in 

eerste instantie richten op onze zusterschool Melanchthon De Blesewic.

Leerlingen die zich aanmelden voor hogere leerjaren worden in eerste instantie op een wachtl�st 

geplaatst. Pas als na de prognosevergaderingen duidel�k is dat er ruimte is, worden leerlingen met hun 

ouder(s)  uitgenodigd voor een intakegesprek. Er vindt ook alt�d contact plaats met de school van 

herkomst; adviezen van de school van herkomst worden gevolgd.



Basis = elke school volgt de ontwikkeling van elke leerling

Vraag 28: Hoe volgt de schoollocatie het leren en ontwikkelen van de leerling?

3:Leerling in beeld
3.1:Ontwikkeling van de leerling

C�ferrapportage

Competentierapportage

Mentorgesprekken

Voortgangsgesprekken met de leerling, ouders en de mentor

Toetsen van PlatformJ�!

Formatief oefenen 

Summatieve toetsen



Vraag 29: Hoe brengt de school van elke leerling de startsituatie in beeld?

Alt�d Alleen als nodig Nooit

In beeld brengen taalvaardigheden door
afnemen methode onafhankel�ke toetsen

In beeld brengen rekenvaardigheden door
afnemen methode onafhankel�ke toetsen

Screenen op dyslexie

Screenen op dyscalculie

Screenen op faalangst

Screenen op (hoog)begaafdheid

In beeld brengen van het welbevinden

In beeld brengen sociale vaardigheden

In beeld brengen van vaardigheden op gebied
van leren leren

Op de Schoolpro�elen-website staat b� alle scholen onderstaande tekst vermeld.

Op elke school overleggen docenten over de ontwikkeling van leerlingen in o.a. leerling- en/of 

rapportbesprekingen. Waar nodig is vervolgens overleg met deskundigen in en om de school. 

Ontwikkeling en vorderingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.



Vraag 30: Hoe volgt de school de ontwikkeling van elke leerling?

Alt�d Alleen als nodig Nooit

Inzet methode onafhankel�ke toetsen om de
ontwikkeling van de leerling te volgen

Observeren van sociale vaardigheden in de
(mentor)klas

Regelmatig individuele gesprekken met de
leerling gericht op prestaties, welbevinden
en/of gedrag

De mentor (of coach) brengt vóór de kerst de
onderw�sbehoeften van z�n leerlingen in beeld

De mentor (of coach) overlegt met ouders en
leerling over de ontwikkeling van de leerling op
school en thuis

De mentor (of coach) bespreekt z�n leerlingen
met de mentor (of coach) van het volgende
schooljaar

Gebruik van portfolio voor:

Portfolio toelichting

Re�ectieformulieren en Competentierapportage

Leerlingen z�n zelf verantwoordel�k voor het b�houden van het portfolio. 



Basis = elke school zorgt voor veiligheid en welbevinden van elke leerling

Vraag 32: Wat is meestal het aantal leerlingen per klas/groep?

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar en hoger

Havo 30 28 28

Atheneum 30 28 28

Gymnasium 30 25 25

Vraag 33: Met hoeveel verschillende docenten (inclusief assistenten) kr�gt een leerling meestal te maken in een

schoolweek?

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar en hoger

Havo 14 16 18

Atheneum 14 16 18

Gymnasium 14 16 18

Basis = elke school werkt aan sociale vaardigheden en omgaan met elkaar

4:Pedagogisch klimaat, veiligheid en welbevinden
4.1:Aantal leerlingen en docenten per klas/groep

4.2:Werken aan sociale vaardigheden, veiligheid en welbevinden



Vraag 35: Hoe werkt de schoollocatie aan sociale vaardigheden, veiligheid en welbevinden van de leerlingen?

Basis = elke leerling heeft een mentor

Op de Schoolpro�elen-website staat b� alle scholen onderstaande tekst vermeld.

Vraag 36: Beschr�f hoe de mentor of coach op deze locatie de leerlingen begeleidt

Voorafgaand aan het eerste leerjaar komen de leerlingen op school om kennis te maken met hun mentor 

en de klas.

Aan elke eerste en tweede klas worden 'juniormentoren' gekoppeld; dat is een bovenbouwleerling die met 

de klas mee loopt en mee doet aan activiteiten.

Er is intensief contact met de basisscholen voorafgaand aan het leerjaar; z� helpen b� een geschikte 

klasindeling en voorzien afdelingshoofd en mentoren van extra informatie aangaande de nieuwe 

brugklasleerlingen.

Het schooljaar begint met enkele wendagen waarin het reilen en zeilen op MB wordt uitgelegd. Na enkele 

weken gaan de leerlingen op kamp waar de basis van de schoolcultuur en het omgaan met elkaar wordt 

gelegd.

Ten aanzien van 'pesten' volgen de brugklasleerlingen het programma 'klappen voor Bart'.

We werken met een Steward-programma.

Elke school zorgt voor een mentor of coach voor elke leerling. De mentor geeft meestal een eigen vak én 

een mentorles aan z�n mentorklas. In de brugklas is in de mentorles meestal aandacht voor omgaan met 

elkaar en met jezelf en studievaardigheden. De mentor of coach is de persoon b� wie leerlingen en hun 

ouders als eerste terecht kunnen met vragen. 

B� de start van hun schoolloopbaan hebben de leerlingen twee mentorblokken per week. Daarb� is niet 

alleen aandacht voor groepsvorming maar ook voor het aanleren van (leer)vaardigheden.

De mentor is de schakel tussen school en thuis en het eerste aanspreekpunt voor de leerling en z�n/haar 

ouders.

Uitgangspunt is dat de begeleidingsbehoefte van een leerling wordt afgestemd op de eigen behoefte. 

Naast het geven van mentor- en studievaardigheidslessen bewaakt de mentor ook de voortgang op het 

cognitieve vlak. Als zich problemen voor doen neemt de mentor eventueel contact op met thuis om met 

de ouders te overleggen.

De mentor voert meerdere keren per jaar een voortgangsgesprek met ouders()/verzorger(s) en leerling.



Vraag 37: Welke ondersteuningsmogel�kheden op het gebied van welbevinden en sociale vaardigheden heeft

deze schoollocatie?

Ja, voor alle of
groepen leerlingen

Ja, alleen als nodig Nee, niet in huis

In mentorlessen werken aan sociale
vaardigheden en omgaan met elkaar

Apart vak sociale vaardigheden voor leerlingen
op het rooster

Alle docenten werken aan sociale
vaardigheden volgens afgesproken
methode/aanpak

Sociale vaardigheidstraining

Faalangstreductietraining

Examenvreesreductietraining

Weerbaarheidstraining

Agressieregulatie training

Coaching b� persoonl�ke ontwikkeling

Basis = elke school betrekt leerlingen b� elkaar en b� de school

4.3:Betrekken van leerlingen



Vraag 39: Hoe zorgt de school dat de overstap voor nieuwe leerlingen zo prettig mogel�k verloopt?

Kennismakingsgesprek voor leerling en ouders met de nieuwe mentor voor de zomervakantie

Eerste kennismaking voor de leerling met de nieuwe mentor én nieuwe klas voor de zomervakantie

Proe�essen voor de zomervakantie

Introductiedagen op school aan het begin van het schooljaar voor eerstejaars leerlingen

Schoolkamp aan het begin van het schooljaar voor eerstejaars leerlingen

Speciaal project in de eerste weken om groepsvorming te bevorderen

Inzet leerlingmentoren of ‘peer-leaders’ uit hogere leerjaren om de eerstejaars te begeleiden

Een aparte training voor leerlingen die moeite hebben met deze overstap (die een sociale drempel

ervaren)

Brugklassen kr�gen les in eigen gebouw of in beperkt deel van het schoolgebouw

In de brugklas (b�na) dagel�ks meerdere uren per dag les van een vaste groepsdocent/mentor

Indien mogel�k plaatsen b� bekenden in de klas (vriend/klasgenoot uit groep 8/zelfde omgeving)

Vraag 40: Welke activiteiten heeft deze schoollocatie om leerlingen actief b� elkaar en de school te betrekken?

Leerlingen nemen deel in sollicitatiecommissie

Leerlingen beoordelen docenten

Leerlingen lopen intern stage in het kader van hun opleiding

Leerlingen verrichten activiteiten in de school in het kader van ‘corvee’

Leerlingen worden betrokken b� inrichting schoolgebouw

Leerlingen nemen deel aan de leerlingenraad

Leerlingen worden betrokken b� keuze lesmateriaal

Ouderejaars leerlingen geven huiswerkbegeleiding aan jongerejaars leerlingen

Ouderejaars leerlingen houden toezicht in pauzes

Ouderejaars leerlingen begeleiden brugklassers b� introductiedagen

Buddy’s

Leerlingbemiddelaars / peer-mediators

Leerlingmentoren

Leerlingen organiseren activiteiten voor andere leerlingen en/of goede doelen



Vraag 41: Hoe is de tevredenheid van de leerlingen over de schoollocatie?

Vraag 42: Wat is de gemiddelde score op de vraag: “Ik voel me veilig op school”

6,9

9,5



Basis = elke school betrekt ouders b� de schoolloopbaan van hun kind en b� de school

Op de Schoolpro�elen-website staat b� alle scholen onderstaande tekst vermeld.

Vraag 44: Hoe k�kt de schoollocatie naar samenwerken met ouders en het vormgeven van de ‘gouden driehoek’

school-ouders-leerling?

5:Betrekken van ouders
5.1:Betrokkenheid ouders

Elke school heeft contacten met ouders. Als er sprake is van extra ondersteuning wordt er alt�d met 

ouders en leerling samen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Ouders hebben 

instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Samen wordt minimaal 1x per jaar bekeken hoe de 

leerling zich ontwikkelt en wordt het plan aangepast. 

De ouders vormen voor ons een belangr�ke schakel in het leerproces. We werken dan ook intensief met 

hen samen. Naast direct contact over voortgang en welbevinden, vindt er in elk leerjaar meerdere keren 

per jaar een zogenaamd voortgangsgesprek plaats waarb� de leerling aan ouder(s) en mentor z�n 

resultaten van de daaraan voorafgaande periode presenteert. Aaangeeft waar h�/z� te vreden over is en 

waar ruimte voor verbetering is.

De ouders worden, middels een re�ectieformulier, uitgnodigd om de rapportagemap van feedback te 

voorzien.

Op de school is daarnaast een actieve Ouderraad, die niet alleen de school ondersteunt b� allerlei 

activiteiten, maar vooral ook als klankbord fungeert van de directie als het gaat om beleidsvorming.

De Ouderraad organiseert ieder jaar een Algemene Ouderavond rondom een thema.



Vraag 45: Hoe betrekt de schoollocatie ouders b� de schoolloopbaan van hun kind en de school?

Inzetten hulpouders

Organiseren inloopochtenden

Organiseren ouderb�eenkomsten (zoals ouderkring/ouderraad) om mee te denken over ontwikkelingen

van de school

Nieuwsbrief om ouders op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in en rond de school

Organisatie van informatieve (thema)b�eenkomsten op school

Organiseren (10-minuten) gespreken met docenten naar aanleiding van het rapport

Meteen contact b� afwezigheid van hun kind (dezelfde dag)

Persoonl�k afhalen van de rapporten door ouders en hun kind op school

De school werkt met school-ouder-contactpersonen of medewerkers ouderbetrokkenheid

Regelmatig contact met ouder en hun kind over de ontwikkeling van de leerling op school en thuis

School maakt afspraken met ouders over op welke manier er contact is (b�voorbeeld mail, app, telefonisch,

etc.)

A�eggen van (preventief) huisbezoek als leerling net op school is

Ouders tekenen een overeenkomst met de school waarin wederz�dse verwachtingen en/of verplichtingen

staan opgeschreven.

Kennismakingsgesprek voor ouders en hun kind met de mentor op school aan het begin van het

schooljaar

Ouders kr�gen inzage in het huiswerk en de actuele resultaten van hun kind

Vraag 46: Hoe is de tevredenheid van ouders over de schoollocatie?

7,3



Vraag 48: Hoe gaat de schoollocatie om met verschillen in leren en leerst�len?

Vraag 49: Welke ondersteuningsmogel�kheden heeft de schoollocatie voor leerlingen die extra aandacht voor

taal nodig hebben?

Leerlingen worden ingedeeld in taalniveaugroepen en kr�gen de Nederlandse taallessen op hun eigen

niveau

Op basis van screenen/toetsen kr�gen leerlingen die het nodig hebben gerichte ondersteuning binnen de

lessen Nederlands

Extra les taal(vaardigheid)

Remedial teaching taal (individueel of klein groepje)

Ondersteuning b� Nederlands als tweede taal (NT2)

Alle docenten geven taalgericht (vak)onderw�s

Leerlingen kunnen kiezen voor hulples taal in het rooster

Anders, namel�k …

Deze locatie heeft geen mogel�kheden voor extra taalondersteuning

6:Ondersteuning
6.1:Omgaan met verschillen in leren

In de les passen de docenten verschillende werkvormen toe, zodat er wordt aangesloten bi� 

verschillende leerst�len. Differentiatie is sowieso een kernpunt in onze lessen.

Voor een enkel vak wordt gebruik gemaakt van adaptief materiaal waarb� wordt ingespeeld op individuele

leerbehoeftes.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen mee doen aan een programma 'gepersonaliseerd leren', waarb� z� 

deels hun eigen rooster samenstellen. De vr�gekomen t�d kunnen de leerlingen benutten voor vakken 

waar ze niet zo goed in z�n of extra programma's volgen. 



Vraag 51: Welke ondersteuningsmogel�kheden heeft de schoollocatie voor leerlingen met dyslexie?

Vraag 52: Welke ondersteuningsmogel�kheden heeft de schoollocatie voor leerlingen die extra aandacht voor

rekenen nodig hebben?

Anders, namel�k …

Leerlingen worden ingedeeld in rekenniveaugroepen en kr�gen rekenen/wiskunde op hun eigen niveau

Op basis van screenen/toetsen kr�gen leerlingen die het nodig hebben gerichte ondersteuning binnen de

lessen wiskunde/rekenen

Extra rekenles

Remedial teaching rekenen (individueel of klein groepje)

Dyscalculiebegeleiding

Leerlingen kunnen kiezen voor hulples rekenen in het rooster

Deze locatie heeft geen mogel�kheden voor extra rekenondersteuning

Op MB is een dyslexiecoördinator aangesteld. Deze verzorgt de begeleiding van leerlingen die een 

dyslexie-verklaring hebben.

In het eerste leerjaar worden leerlingen, zo nodig, gescreend op dyslexie.

Al naar gelang de behoefte van de leerling worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld. Indien nodig en 

gewenst kan dit gedurende de gehele schoolloopbaan.



Vraag 54: Biedt de schoollocatie ondersteuning/aanpassingen gericht op (hoog)begaafde leerlingen?

Ja, namel�k:

Deel van de leerstof op hoger niveau

Anders, namel�k ...

Psycho-educatie

Incidenteel maatwerk door bieden alternatief programma binnen/buiten de school

Mogel�kheid om een programma te volgen op een Universiteit of Hogeschool

Versneld doorlopen van de opleiding

Extra uitdagingen op vakoverst�gende vaardigheden

Extra uitdaging binnen vakken

Extra ondersteuning b� plannen, organiseren en leren leren

Inzet begaafdencoach/begeleider voor persoonl�ke ontwikkeling

Deze schoollocatie heeft een begaafdheidsspecialist

Organiseren contactmomenten met andere begaafde leerlingen

Extra vakken mogel�k

Nee

Vraag 55: Ruimte voor aanvullende informatie over de ondersteuningsmogel�kheden voor (hoog)begaafde

leerlingen

Het gaat hierb� om maatwerkprogramma's; iedere (hoog)begaafde leerling is anders.

Aanbod en programma worden dit jaar uitgerold. Er is een peer-group opgestart.



Vraag 56: Welke ondersteuning biedt deze schoollocatie als het gaat om leren leren en huiswerkbegeleiding?

De school is (t)huiswerkvr�

Huiswerk wordt zoveel mogel�k op school gemaakt (huiswerk-arm)

In de brugklassen is er aandacht voor leren leren en maken van huiswerk

Leerlingen leren hoe een (papieren) agenda te gebruiken om te leren plannen

Leerlingen kunnen zelf een keuzeles plannen in het rooster voor een vak waar z� moeite mee hebben

De school organiseert huiswerkklassen na schoolt�d waar leerlingen hun huiswerk kunnen maken onder

begeleiding van een docent

Binnen de school is een huiswerkinstituut waar leerlingen betaald gebruik van kunnen maken

Op de Schoolpro�elen-website staat b� alle scholen onderstaande tekst vermeld.

De school kan voor enkele leerlingen studiebegeleiding organiseren

Anders ...

Vraag 57: Ruimte voor aanvullende informatie over leren leren en het huiswerkbeleid

Vraag 59: Wat kunnen leerlingen van de docenten op deze schoollocatie verwachten?

6.2:Ondersteuning in de school

Op elke school overleggen docenten over de ontwikkeling van leerlingen in o.a. leerling- en/of 

rapportbesprekingen. Waar nodig is vervolgens overleg met deskundigen in en om de school. 

Ontwikkeling en vorderingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

Voor leerjaren 2, 3 en 4 havo is een "mindset-programma". Befdoeld om de studiehouding van leerlingen 

te verbeteren.

Eén van onze basismotto's is 'vanuit relatie naar prestatie'. Vanuit dat principe wordt het onderw�s 

vormgegeven. Het welbevinden van de leerlingen is daarb� de basis vanuit de idee dat als leerlingen goed 

in hun vel zitten er een optimaler leerklimaat ontstaat wat de leeropbrengst ten goede komt.

Er is daarb� naast kennis ook nadrukkel�k aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden en de 

persoonsvorming van leerlingen. Dit komt onder andere tot uiting in de competentierapportage die 

leerlingen verschillende keren per jaar ontvangen. In de onderbouw in de vorm van een digitaal portfolio.

Het onderw�s is gericht op het versterken van het eigenaarschap van de leerling. 'Zelfverantwoordel�k 

leren' staat als te ontwikkelen competentie nadrukkel�k op het programma.



Vraag 60: Welke aanpassingen bieden docenten in hun aanpak om tegemoet te komen aan extra

onderw�sbehoeften van (groepen) leerlingen?

Ja, voor alle of
groepen leerlingen

Ja, alleen voor
individuele leerlingen

Nee, niet in huis

Werken met studieplanners

Extra verduidel�king van grenzen aan gedrag
(waar mogel�k visueel maken)

Extra aandacht voor aanmoediging en
feedback in de les

Uitbreiding instructiet�d

Extra verduidel�king van lesopbouw en regels
in de les (waar mogel�k visueel maken)

Vak(ken) op hoger niveau

Versneld doorlopen van vak(ken)

Elke dag starten met de mentor

Structureel werken volgens een
programma/methode gericht op gedrag

Situaties nabespreken

Werken volgens een vast lesmodel

Extra verduidel�king van taken in de les
(werken met stappenplannen)

Leerstof aanbieden in kleinere delen

Vraag 63: Heeft deze schoollocatie ervaring met ondersteuning bieden aan leerlingen met een auditieve

beperking en/of taalontwikkelingsstoornis?

Ja

Nee



Vraag 64: Heeft deze schoollocatie ervaring met ondersteuning bieden aan leerlingen met een visuele

beperking?

Ja

Nee

Vraag 65: Op elke school zitten leerlingen die vanwege hun (psychische) kwetsbaarheid (t�del�k) ondersteuning

nodig hebben. Op welke manier ondersteunt de schoollocatie deze leerlingen?

Op de Schoolpro�elen-website staat b� alle scholen onderstaande tekst vermeld.

Vraag 66: Heeft de schoollocatie een structurele samenwerkingsrelatie met een andere VO of VSO locatie?

Ja

Nee

Vraag 67: Heeft de schoollocatie een structurele samenwerkingsrelatie met een zorgpartner/instelling?

Ja

Nee

Van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte wordt geprobeerd dit t�dens een uitgebreide, 

individuele intake in kaart te brengen om samen te bepalen of de school in de behoefte kan voorzien. Is 

het antwoord op deze vraag "ja" dan wordt in gezamel�kheid bepaald op welke w�ze de ondersteuning 

geboden wordt.

Daarb� kan gebruik gemaakt worden van de expertise van de ondersteuningscoördinator, 

gedragspecialist, begeleider passend onderw�s, orthopedagoge, schoolmaatschappel�kwerk, 

jeugdcoach op school en/of externe instanties.

In gezamenl�kheid kan een handelingsplan worden opgesteld dat als basis kan dienen voor de dagel�kse 

begeleiding in de klas.

Deze schoollocatie is samen met ruim 110 andere schoollocaties aangesloten b� Samenwerkingsverband 

Koers VO. Het doel van deze samenwerking is om er met elkaar voor te zorgen dat er voor élke leerling een 

passende onderw�splek is.

N.B. De locaties van Auris en Visio z�n niet aangesloten b� Koers VO maar landel�k georganiseerd.



Vraag 69: Over welke deskundigen beschikt de schoollocatie?

Zorgmedewerker/zorgassistent

Psychiater

Revalidatie arts

Arbeidsdeskundige (UWV)

Leerplichtambtenaar

(w�k)agent

Schoolloopbaancoach

Jongerenwerker

Schoolarts (CJG)

Schoolmaatschappel�k werker

Gedragsdeskundige (psycholoog/(ortho)pedagoog)

Counselor/vertrouwenspersoon

Begeleider passend onderw�s

Deskundige op het gebied van lichamel�ke beperkingen en ziektes (beschikbaar via expertisepool Koers

VO)

Schoolverpleegkundige (CJG)

6.3:Aanpassingen



Vraag 71: Welke aanpassingen in de (school)organisatie z�n aanwezig om tegemoet te komen aan extra

onderw�sbehoeften van (groepen) leerlingen?

Ja, voor alle of groepen leerlingen Nee, niet in huis

Docententeam van 8 of minder docenten per
klas

(b�na) dagel�ks meerdere uren per dag les van
een vaste groepsdocent/mentor

Inzet assistenten ("meer handen in de klas")

Weinig wisseling lokalen

Werken met blokuren (80-100 min)

‘Denkvakken’ in de ochtend, ‘doevakken’ in de
middag

Schoolregels hangen zichtbaar in elk lokaal

Vraag 74: Welke fysieke aanpassingen en welke ondersteuningsmiddelen heeft deze schoollocatie beschikbaar

om tegemoet te komen aan extra onderw�sbehoeften van (groepen) leerlingen?

Ja Nee

Rolstoeltoegankel�k

Theorie- en prakt�klokalen aangepast voor
gebruik door leerlingen in een rolstoel

Lift

Invalidentoilet

Brede deuren

Tilvoorzieningen

Extra schoonmaak ivm allergieën

Rustruimte (aparte ruimte in de school waar de
leerling indien nodig fysiek kan rusten)



Ja, voor alle of groepen leerlingen Nee, niet in huis

Prikkelarme inrichting lokalen

Prikkelarme verlichting (speciaal aangeschafte
lampen die effect hebben op het leren in de
klas)

Aanpassingen in de akoestiek

Ja, voor alle of
groepen leerlingen

Ja, voor individuele
leerlingen

Nee, niet in huis

Visuele ondersteuning (pictogrammen)

Prikkelarme werkplekken binnen de lesruimte
(= bv. tafel met schot)

Stilte (werk)plek waar de leerling heen kan om
rustig te werken

Time-out ruimte met begeleider, waar de
leerling heen kan om tot rust te komen

Vaste persoon waar de leerling naar toe kan
t�dens vr�e momenten


