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1. Voorwoord

In dit document worden de kaders van de leerlingbegeleiding geschetst. Het is opgesteld
door het interne zorgteam van Melanchthon Schiebroek in samenspraak met de
vestigingsdirectie. Vanzelfsprekend gaat het bij zorgbeleid om een levend document en kan
er in individuele gevallen om moverende redenen anders besloten worden. Dergelijke
besluiten worden altijd in overleg met de directie genomen.
Dit ondersteuningsplan is een afgeleide van het algemene ondersteuningsplan van
Melanchthon en geldt voor de brugklassen en de havo-/vwo-/gymnasiumafdeling van
Melanchthon Schiebroek (Van Bijnkershoekweg, Rotterdam).
Rotterdam, september 2018.
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2. Uitgangspunten leerlingbegeleiding op Melanchthon
Melanchthon Schiebroek is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar leren,
geworteld in de (Rotterdamse) samenleving. Vanuit ons open christelijke karakter heten we
iedereen welkom. Op onze school weet je waar je aan toe bent, ken je je mogelijkheden en
voel je je gekend. Samen leren we voor het leven en voor de toekomst. Op onze school leer
je je te verplaatsen in je naaste en je een eigen mening te vormen zonder anderen te
veroordelen. Je voelt je verbonden met de ander en de samenleving. Empathie vormt een
kernbegrip.
We begeleiden je in je persoonlijke ontwikkeling, via de ontwikkeling van kennis en
vaardigheden, naar je diploma en vervolgopleidingen. Op Melanchthon Schiebroek willen we
leerlingen met leer- of gedragsproblemen op een goede manier begeleiden. Dit kan alleen
als ouders en leerlingen samen met de school optrekken. Daarbij is het van belang haalbare
doelen te stellen die én recht doen aan de leerling én recht doen aan de onderwijsvisie van
Melanchthon Schiebroek.
3. Schoolprofiel
Melanchthon Schiebroek valt, als school van CVO Rotterdam, onder het
samenwerkingsverband KoersVO. We hebben, net als andere scholen, een schoolprofiel (zie
koersvo.schoolprofielen.nl). In het schoolprofiel wordt het onderwijs- en
ondersteuningsaanbod van de school beschreven.
4. Aannamebeleid
In Rotterdam wordt gewerkt met de Rotterdamse plaatsingswijzer, zie www.fokor.nl.
Naast het niveauadvies vermelden de basisscholen dat de leerling naar verwachting een van
de verschillende soorten extra ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs nodig
heeft namelijk:
-

extra ondersteuning (zoals omschreven in het ondersteuningsplan van KoersVO).

-

Ondersteuning vanuit een internationale schakelklas (ISK).

Leerlingen die vallen onder de basis- en basisplusondersteuning zoals beschreven in het
ondersteuningsplan van Koers VO, vallen niet onder de categorie extra ondersteuning.
Bij de aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte gaan we samen
met de leerling en de ouders na of de gewenste en noodzakelijke ondersteuning
daadwerkelijk geboden kan worden binnen de school. Hiervoor wordt een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, op basis van de beschikbare
onderzoeksverslagen en ervaringen vanuit de basisschool. Dit OPP, met daarin jaardoelen,
onderwijsbehoeften, praktische zaken en een taakverdeling, doet recht aan de wensen en
mogelijkheden van zowel de school als de leerling en ouders. Het moet praktisch uitvoerbaar
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zijn voor alle partijen. Bovendien moet het financieel uitvoerbaar zijn. De leerling zelf staat
centraal bij het maken en uitvoeren van het OPP; de leerling zelf is eigenaar van zijn eigen
OPP. We hebben op school twee varianten OPP: het OPP light (verkorte variant) en het
uitgebreide OPP (format van samenwerkingsverband KoersVO).
5. Ondersteuning door docenten en de mentor
Ondersteuning van leerlingen (met specifieke onderwijsbehoeften) gebeurt in eerste
instantie in de klas, door de docenten. De docenten hebben weet van het OPP van een
leerling en voeren de daarin beschreven instructies uit. Mocht dat niet lukken, dan nemen ze
contact op met de mentor.
De mentor op Melanchthon Schiebroek vervult een belangrijke rol in de begeleiding van zijn
of haar leerling(en). Hij/zij is de spil in het contact tussen leerling, ouders, docenten en
eventueel externe hulpverlening. Om deze begeleiding goed te kunnen doen is het
vanzelfsprekend belangrijk om technieken/vaardigheden te beheersen die het werk van de
mentor vergemakkelijken; bijvoorbeeld het goed kunnen observeren en signaleren, het
stellen van verhelderende vragen, het gebruik van stiltes in een mentorgesprek en het
verwerven van allerhande kennis over allerlei specifieke problemen zoals faalangst, dyslexie,
AD(H)D. Toch is dit “instrumentele” aspect van het begeleidingsproces niet de essentie van
het mentor zijn op Melanchthon Schiebroek. Dat is veel meer gericht op het versterken van
de leerling, op het helpen ontwikkelen van potenties, op het ontdekken van de eigen kracht
van de leerling(en). Dit leren, groeien en ontwikkelen gebeurt in interactie, vindt plaats in
contact met elkaar. Het is ons inziens de taak van de mentor om binnen die interactie met
de leerling(en) specifieke mogelijkheden te bieden die groeien en leren mogelijk maken.
Mentoren zijn dan ook zelf de sleutel in het interactieproces. Door wie zij als mens zijn, door
de inzet van de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden stellen zij de leerling(en) in staat
om nieuwe ervaringen op te doen waardoor er ruimte komt om te groeien, te leren en te
ontwikkelen.
6. Intern zorgteam
Het interne zorgteam van Melanchthon Schiebroek bestaat uit de volgende personen:
De zorgcoördinator (Karin van der Veen):
De zorgcoördinator coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de zorg
(ondersteuning) van leerlingen die dat nodig hebben.
Zij is het aanspreekpunt voor de beleidsmedewerker zorg op de vestiging (die onderdeel is
van het vestigingsmanagementteam) en is mede verantwoordelijk voor het beleid
aangaande de zorg. Zij maakt deel uit van de toelatingscommissie m.b.t. leerlingen met een
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ondersteuningsprofiel en is voorzitter van de verschillende overlegvormen binnen de school
(intern zorgoverleg en Zorg Advies Team).
De schoolmaatschappelijk werker (Conchita Oosterling):
De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen met psychosociale problemen. Zij
voert gesprekken met leerlingen en ouders aan de hand van een begeleidingsplan, bespreekt
leerlingen in het interne zorgteam, heeft een adviserende rol naar docenten,
leerjaarcoördinatoren en ouders en verwijst eventueel door naar externe hulp.
Naast het interne zorgteam heeft de school ook een begeleider passend onderwijs ‘in huis’,
die wordt aangestuurd door het interne zorgteam:
De Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er, Henk Jan Steenwijk):
Vanuit het samenwerkingsverband KoersVO is een BPO-er aan de school verbonden. De
BPO-er begeleidt leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en richt zich op het
ondersteunen van docenten (teams).
7. Zorgstructuur
We onderscheiden drie niveaus in de zorg (ondersteuning) van leerlingen:
Basisondersteuning
Onder basisondersteuning verstaan we in de eerste plaats goed onderwijs. Docenten werken
aan de nodige didactische en pedagogische kwaliteiten om leerlingen met en zonder
specifieke onderwijsbehoeften les te geven. Zij worden hierbij, indien nodig, ondersteund
door leden van het interne zorgteam.
Onder basisondersteuning valt in de tweede plaats het maken van goede afspraken en het
handhaven van transparantie. Zo wordt de ontwikkeling van leerlingen gevolgd en wordt
zorg gedragen voor de veiligheid en het welbevinden van al onze leerlingen. Elke leerling
heeft een mentor en in de mentorlessen wordt aandacht besteed aan sociaal-emotionele
vorming. Ouders worden intensief betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind.
Basisplusondersteuning
Onder basisplusondersteuning worden activiteiten verstaan voor (groepen) leerlingen die
meer nodig hebben dan anderen. Het zijn zogenaamde ‘licht curatieve’
ondersteuningsactiviteiten. Deze activiteiten zijn niet standaard voor elke leerling, maar zijn
wel makkelijk toegankelijk voor leerlingen.
Concreet gaat het om de volgende ondersteuning:
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-

Supportgroep Planning en Organisatie: leerlingen worden in kleine groepjes begeleid
op het gebied van planning en organisatie van schoolwerk.

-

Dyslexiebegeleiding: de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met dyslexie
worden in kaart gebracht en waar nodig worden tips gegeven . Bij vermoeden van
dyslexie kan er een screening gedaan worden.

-

Faalangstreductietraining en examenvreestraining.

Ook individuele begeleiding door de schoolmaatschappelijk werker valt onder de
basisplusondersteuning.
Extra ondersteuning
Bij extra ondersteuning hebben we het over zogenaamde ‘onderwijsarrangementen’:
-

Extra ondersteuning binnen de school (inzet van de BPO-er of andere expertise van
buitenaf).

-

Tijdelijke plaatsing in een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).

-

Gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg.

-

(Tijdelijke) plaatsing in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

8. Overlegstructuur
Binnen de vestiging kennen we leerlingbesprekingen, mentoroverleggen en
rapportvergaderingen. Daarnaast kennen we de volgende zorgoverleggen:
Intern zorgoverleg:
Het interne zorgoverleg is apart voor brugklassen, onderbouw havo, onderbouw vwo,
bovenbouw havo en bovenbouw vwo. Aan dit overleg nemen de zorgcoördinator,
afdelingshoofd en schoolmaatschappelijk werker deel. Op afroep nemen de decaan, mentor,
begeleider passend onderwijs of medewerker ouderbetrokkenheid deel. Leerlingen worden
besproken in het interne zorgoverleg wanneer ondernomen acties uit eerdere overleggen
(zoals leerlingbespreking) niet tot zichtbare verandering hebben geleid. In het interne
zorgoverleg wordt bekeken welke mogelijkheden er intern zijn om tot positieve verandering
te komen.
Zorgadviesteam (ZAT):
Vanuit het interne zorgoverleg kunnen leerlingen worden doorverwezen naar het ZAT om
hen te kunnen bespreken met externe deskundigen. Naast het bespreken van leerlingen
worden er in het ZAT zaken besproken die niet over specifieke leerlingen gaan. Op deze
manier beoogt de school kennis en ervaring van externen optimaal te benutten.
7

Samenstelling ZAT: zorgcoördinator (voorzitter), schoolmaatschappelijk werker,
leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige vanuit CJG en medewerker ouderbetrokkenheid.
Op afroep: mentor, afdelingshoofd of externe hulpverlener. Het ZAT vergadert drie
keer per schooljaar.
Melanchthon Schiebroek zorgoverleg:
Tijdens dit overleg wordt het zorgbeleid binnen Melanchthon Schiebroek vormgegeven en
uitgewerkt. Eens per kwartaal zal het zorgteam aansluiten bij de vergadering van de
vestigingsdirectie. Dit zal tijdens het Melanchthon Schiebroek zorgoverleg voorbereid
worden.
Samenstelling: Adjunct-directeur onderwijs, schoolmaatschappelijk werker en
zorgcoördinator.
Melanchthonbreed zorgoverleg:
Tijdens dit overleg wordt het zorgbeleid binnen Melanchthon vormgegeven en uitgewerkt.
Samenstelling: directeur onderwijs, beleidsmedewerker zorg en de zorgcoördinatoren van
alle vestigingen. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats.
9. Externe partners
Vanuit de school werken we, indien nodig, samen met o.a. leerplichtambtenaren,
schoolverpleegkundigen, wijkteams, gezinsvoogden, huisartsen en vrijgevestigde
psychologen en orthopedagogen.
Tijdelijke plaatsing in een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC), gecombineerde
trajecten van onderwijs en jeugdzorg en (tijdelijke) plaatsing in het Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) kunnen in gang worden gezet na consultatie van de onderwijsconsulent
vanuit KoersVO. Op grond van een gesprek naar aanleiding van een opgesteld OPP wordt
een positief advies uitgebracht door de onderwijsconsulent. Voor plaatsing in het VSO is een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
10. Dossiervorming en privacy
Op Melanchthon Schiebroek wordt gebruik gemaakt van het digitale leerlingvolgsysteem
SOM. In SOM worden de persoonsgegevens, de school van herkomst, cijfers, absentie en
OPP’s bijgehouden.
Voordat een leerling besproken wordt in het ZAT, wordt toestemming gevraagd aan de
leerling en ouders.
Ook bij begeleiding door schoolmaatschappelijk werker of BPO-er wordt vooraf om
toestemming gevraagd. Onderzoeksverslagen worden, na toestemming van leerling en
ouders, in SOM gehangen.
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Melanchthon Schiebroek werkt ook met SISA (Signaleringsinstrument Sluitende Aanpak).
SISA is een digitaal signaleringssysteem dat bijhoudt of meerdere instanties hulp bieden aan
hetzelfde kind. Bij meldingen in SISA worden ouders geïnformeerd. Bij gegevensuitwisseling
tussen instellingen gelden de privacy regels van de jeugdzorg.
Indien het gaat om de veiligheid van het personeel of de leerlingen, bestaat de mogelijkheid
dat de algemene directie van Melanchthon of de vestigingsdirectie gegevens van leerlingen
aan derden, zoals politie of andere scholen verschaft. Hierbij wordt de Wet Bescherming
Persoonsgegevens in acht genomen.
11. Grenzen en kaders
In de schoolprofielen is vastgelegd welke zorg de verschillende Melanchthonvestigingen
kunnen bieden. Deze schoolprofielen zijn inzichtelijk op de website van de school. Deze
zogenaamde referentiekaders helpen de vestigingen bij het bepalen van de grenzen aan
zorg. De school heeft een bepaalde draagkracht en heeft daarnaast de professionele
verantwoordelijkheid om aan te geven wanneer de grenzen aan zorg bereikt zijn. Dit zal per
individu bekeken worden. Factoren die bepalend zijn bij het bepalen van grenzen aan de
zorg zijn:
-

Kan de vestiging de begeleiding bieden die de leerling nodig heeft?

-

Hoeveel zorgleerlingen zitten er in de klas waar de leerling geplaatst gaat worden?

Indien een leerling een bedreiging vormt voor andere leerlingen, docenten of de school als
geheel, dan heeft de school het recht een leerling van school te verwijderen.
12. Anti-pestbeleid
Ons streven is om een pestvrije school te zijn. We willen er samen voor zorgen dat leerlingen
en medewerkers zich veilig en prettig voelen op school. Dat betekent dat we pesten
proberen te voorkomen én dat we pesten stevig aanpakken.
Het voorkomen van pesten doen we als volgt:
-

Er zijn duidelijke gedragsregels in de school. Iedere mentor besteedt er aandacht aan
in zijn/haar klas.

-

In de eerste weken van het schooljaar is er in alle jaren bijzondere aandacht voor
positieve groepsvorming.

-

We werken met de methode Leefstijl, waarin pesten aan de orde komt.

-

We monitoren gevoelens van veiligheid en welzijn bij leerlingen door middel van
vragenlijsten en mentorgesprekken.
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Voor het aanpakken van pesten geldt het volgende:
-

Binnen Melanchthon is er een anti-pestbeleid (zie www.melanchthon.nl – Onderwijs
– Downloads). Daarin staat verwoord welke stappen we ondernemen wanneer er
gepest wordt. Uitgangspunt hierbij is het zogenaamde vijf sporenbeleid: de aanpak
van pesten wordt via vijf ‘sporen’ gedaan, namelijk de gepeste, de pester, de
klasgenoten, de medewerkers en de ouders. De directie wordt altijd op de hoogte
gesteld en incidenten worden gemeld in ons registratiesysteem SOM.

-

Op onze school zijn er twee anti-pestcoördinatoren: Ilse Immink voor de onderbouw
(iimmink@melanchthon.nl) en Jaap Schep voor de bovenbouw
(jschep@melanchthon.nl). Zij zijn het aanspreekpunt als het gaat om het voorkomen
en aanpakken van pesten.

-

Binnen Melanchthon hebben we ook een algemeen anti-pestcoördinator: Serge
Klaassen (sklaassen1@melanchthon.nl). Hij geeft de scholen binnen Melanchthon
advies en houdt de ontwikkelingen op het gebied van antipestbeleid bij.

13. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Melanchthon is verplicht te werken met de meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling. Het doel van deze meldcode is om mishandeling en huiselijk geweld te
voorkomen en tegen te gaan. Het gaat erom dat er op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets
gedaan wordt met de signalen. Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk
geweld is Karin van der Veen (zorg- coördinator).
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Bijlagen
Leerlingen met dyslexie
In ons dyslexiebeleid werken we volgens het protocol Dyslexie VO. Hieronder volgen de
procedures voor leerlingen zonder en met dyslexieverklaring.
Leerlingen met dyslexieverklaring:
Leerlingen uit de brugklas met dyslexie worden aan het begin van het schooljaar samen met
hun ouders uitgenodigd voor de informatieavond dyslexie. Zij worden dan geïnformeerd over
hun rechten en plichten en zij krijgen een formulier mee waarop ze kunnen aangeven van
welke faciliteiten (extra tijd, laptop, Claroread) zij gebruik willen maken.
De leerlingen uit de hogere klassen met een dyslexieverklaring krijgen jaarlijks een brief mee
waarin leerlingen en ouders geïnformeerd worden over hun rechten en plichten en een
formulier waarop zij kunnen aangeven van welke faciliteiten zij gebruik willen maken.
Leerlingen met dyslexie hebben in het eerste, tweede en derde leerjaar meerdere keren per
jaar een gesprek met mevr. van de Put, vrijwilliger en dyslexieondersteuner. Zij brengt in
kaart waar de leerling tegen aan loopt, waar hij/zij behoefte aan heeft en geeft waar nodig
tips.
Naast de begeleiding door mevr. van de Put hebben leerlingen de mogelijkheid om wekelijks
ondersteund te worden door een remedial teacher. Deze begeleiding wordt vormgegeven
aan de hand van de vraag van de leerling en zijn/haar ouders. De remedial teaching is gericht
op vakspecifieke ondersteuning. De kosten van de remedial teaching zijn voor ouders.

Leerlingen zonder dyslexieverklaring:
Alle leerlingen uit de brugklas maken in september bij Nederlands de instaptoets. De
docent Nederlands levert een lijst met leerlingen aan die lage scores op de instaptoets
hebben behaald. Deze leerlingen zullen goed in de gaten gehouden worden en indien
nodig besproken worden in het zorgoverleg (afdelingshoofd, schoolmaatschappelijk
werk en zorgcoördinator). Bij een vermoeden van dyslexie kan het zorgteam besluiten
een dyslexiescreening te laten uitvoeren door mevr. van de Put, vrijwilliger en
dyslexieondersteuner. Ouders worden geïnformeerd als hun kind wordt uitgenodigd
voor een screening. Bij de screening zal het PI-dictee, de Brus, de Klepel en een
stilleestoets worden afgenomen.
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Ouders kunnen na de screening eventueel doorverwezen worden voor een dyslexieonderzoek. De doorverwijzing voor een dyslexie-onderzoek is een advies. Ouders zijn
niet verplicht dit advies op te volgen. De verantwoordelijkheid voor de aanvraag van een
dyslexieonderzoek ligt bij ouders. Het dyslexie-onderzoek kan uitgevoerd worden bij CVO
Accent. Ouders zijn vrij te kiezen bij welke partij zij het onderzoek willen laten uitvoeren.
De kosten van het dyslexie-onderzoek zijn voor ouders.

Algemene regelgeving dyslexie:



Toetsafname
o Voor toetsen die tijdens reguliere lessen worden afgenomen kan de docent
kiezen uit de twee hieronder vermelde mogelijkheden:
 De reguliere toets duurt 45/50 minuten, zodat de leerlingen met extra
tijd (20%) 55/60 minuten de tijd hebben.
of
 De reguliere toets wordt voor leerlingen met extra tijd voor 20% (van
de vragen/opdrachten) ingekort.
o In de toetsweek zit de bovenbouw leerling in het extra-tijdlokaal en de
onderbouw leerling in zijn/haar reguliere klas.



Toetsaanpassingen
o Alle toetsen worden gemaakt in Arial, lettergrootte 12, regelstand 1 (zelfde
systematiek als bij de examens).
o De leerling heeft, behalve bij de kennistoetsen van de moderne vreemde
talen, recht op het maken van de toets op een laptop van school; hij/zij mag
daarbij ook gebruik maken van de spellingscontrole. Bij het maken van de
toets, met of zonder laptop gelden de voor alle leerlingen geldende spellingsen taalregels en de daarbij horende puntenaftrekregeling.
o De docenten zorgen ervoor dat de laptops klaarstaan. Mochten er problemen
optreden met betrekking tot de laptops, dan proberen wij een zo goed
mogelijke oplossing te bedenken zodat uw zoon/dochter hier geen nadeel van
ondervindt.
o Bij kennistoetsen van de moderne vreemde talen worden de toetsen
handgeschreven gemaakt. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden
met spellingsfouten.
o Melanchthon Schiebroek heeft een schoollicentie Claroread. Leerlingen
kunnen voor het maken van toetsen gebruik maken van dit
voorleesprogramma. Leerlingen die (nog) geen ervaring hebben met Claroread
dienen contact op te nemen met ondergetekende. Leerlingen die werken met
Claroread dienen dit voor elke toets ruim van te voren kenbaar te maken aan
de betreffende docent.



Praktische opdrachten en handelingsdelen
Bij praktische opdrachten en/of handelingsdelen die op de computer gemaakt
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worden gelden de voor ieder geldende spellings- en taalregels en de daarbij horende
puntenaftrekregeling, zoals die in de opdracht staat opgenomen. Van zowel de
dyslectische als de niet-dyslectische leerling wordt verwacht dat hij/zij bij dergelijke
opdrachten de spellingscontrole gebruikt.
Specifieke regelgeving onderbouw:








In de onderbouw zijn voor de moderne vreemde talen en Nederlands afspraken
gemaakt ten aanzien van het nakijken:
o Er zijn geen aanpassingen ten aanzien van grammatica, werkwoordspelling en
interpunctie (deze taalonderdelen zijn middels regels en oefening aan te
leren).
o Ten aanzien van de overige spelling geldt dat er rekening wordt gehouden met
dyslectische fouten.
De leerling heeft de mogelijkheid twee toetsen per jaar mondeling te doen in een vak
naar keuze. Dit wordt in samenspraak met leerling, docent en afdelingshoofd
kortgesloten.
Leestoetsen bij de talen kunnen niet mondeling afgenomen worden.
In klas 3 is er bij hoge uitzondering de mogelijkheid tot verlichting van de moderne
vreemde talen. Dit gaat altijd in overleg met het afdelingshoofd en ondergetekende
en wordt aangepast aan de individuele leerling.

Specifieke regelgeving bovenbouw:





In de bovenbouw van het atheneum is het volgen van het vak Frans of Duits verplicht.
In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om dispensatie te verlenen voor dit
vak. De ouders van de leerlingen in VWO-3 zullen voor 1 januari 2017 een schrijven
ontvangen inzake de procedure en criteria omtrent de dispensatieregeling.
Uw zoon/dochter is in het bezit van een PTA; in het PTA staat exact weergegeven
welke wettelijke rechten uw zoon/dochter heeft in de bovenbouw en op het
eindexamen.

Gebruik hulpmiddelen





Door school wordt een papieren versie van het boekenpakket verstrekt. Wanneer uw
zoon/dochter gebruik wilt maken van een digitale versie, dient u dat aan te geven bij
ondergetekende of mevr. Ingen Housz en dan zorgen zij dat de digitale boeken bij
Dedicon besteld worden. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn.
Melanchthon Schiebroek heeft een schoollicentie Claroread. Hiervan kan gebruik
gemaakt worden na overleg met zorgteam (zie toetsaanpassingen).

Welke verwachtingen hebben wij als school t.a.v. leerlingen met dyslexie?



In het dyslexierapport staat exact omschreven op welke wijze de leerling het beste
kan leren. Van een dyslectische leerling mag ondanks de aanpassing(en) meer inzet
worden verwacht.
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De leerling vraagt feedback aan de docent en maak duidelijk van welke toegestane
hulpmiddelen hij/zij gebruik wenst te maken.
De leerling wordt geadviseerd gestructureerde aantekeningen te maken of de
aantekeningen van klasgenoten te kopiëren als het eigen werk niet voldoet;
Het leren van woordjes en het lezen van boeken is voor veel dyslectische leerlingen
extra moeilijk. Toch is het van essentieel belang voor de voortgang op HAVO en VWO
dat woorden geleerd en boeken gelezen worden. Het vergroot de woordenschat wat
zeer belangrijk is voor het examen.
Het leren van met name de talen kost meer tijd. Het is belangrijk dat de leerling
hiermee rekening houdt met zijn/haar planning.

Uiteraard verwachten wij van de docenten van Melanchthon Schiebroek dat ze weten wat dyslexie is
en dat zij bovenstaande afspraken zullen naleven.

Dispensatieregeling tweede moderne vreemde taal VWO bovenbouw:
Op basis van het Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26 wordt het volgende inzake dispenseren
van de tweede moderne vreemde taal op het atheneum gehanteerd:

Dispensatieregeling tweede moderne vreemde taal voor Atheneumleerling

N-Profiel
Als een Atheneumleerling met een natuurprofiel ernstig taalzwak 1 is, kan hij eventueel
aanspraak maken op dispensatie voor de tweede moderne vreemde taal. In plaats van Frans of
Duits volgt de leerling een ander vak met een studielast van 440 uur of meer dat past binnen
het te kiezen profiel. De dispensatieregeling geldt alleen voor leerlingen die geen kans hebben
Frans of Duits af te sluiten met een 4 of hoger. Bij deze leerlingen mogen er geen twijfels zijn
over het niveau. Hiertoe kan eventueel een intelligentietest worden afgenomen.

EM-profiel & CM-profiel
In zeer uitzonderlijke situaties kan aan een ernstig dyslectische atheneumleerling met het profiel
Economie en Maatschappij of met het profiel Cultuur en Maatschappij dispensatie verleend

1

Een leerling die in een later stadium taalzwak blijkt te zijn, kan ook aanspraak maken op deze regeling. Hij moet dan voldoen aan dezelfde
criteria als een leerling die al in een eerder stadium taalzwak is bevonden om voor dispensatie in aanmerking te komen. Een onderzoek
moet plaatsvinden door een door school aangewezen onderzoeksbureau. Er dient in ieder geval een remedieertraject van een half jaar
gevolgd te zijn.
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worden voor de tweede moderne vreemde taal. In plaats van Frans of Duits dient de leerling
dan een ander vak te volgen met een studielast van 440 uur of meer dat past binnen het te
kiezen profiel. Dispensatie geldt alleen voor leerlingen die ondanks de extra rechten en
mogelijkheden die school hen biedt, zowel binnen en buiten lesverband, geen kans maken om
het vak Frans of Duits met een 4 of hoger af te sluiten. Bij deze leerlingen mogen er geen twijfels
bestaan over het niveau.

In principe komen alleen leerlingen voor deze regeling in aanmerking, bij wie er in een vroeg
stadium een ernstige vorm van dyslexie geconstateerd werd. “

Voor welke leerlingen is dispensatie mogelijk?

Categorie 1
De dispensatie wordt verstrekt als in het dyslexierapport de expliciete aanbeveling staat
om de tweede moderne vreemde taal te dispenseren.

In de meeste gevallen ontbreekt de expliciete vermelding in het bestaande
dyslexierapport.
Een reden hiervoor kan zijn dat het rapport al enkele jaren oud is en er indertijd geen
uitspraak is gedaan over de (on)mogelijkheid een tweede moderne vreemde taal op VWOniveau met het cijfer 4 of hoger af te ronden.
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat het bureau dat de dyslexieverklaring heeft
verstrekt op grond van de onderliggende testresultaten alsnog een aanvulling schrijft die
bij de oorspronkelijke verklaring gevoegd kan worden.
Ik adviseer u contact te zoeken met het bureau dat de dyslexieverklaring heeft verstrekt
om te onderzoeken of een dergelijke aanvulling voor uw zoon/dochter aangeleverd kan
worden.

Categorie 2
Ook voor een leerling van wie het dyslexierapport niet de expliciete aanbeveling bevat om
de tweede moderne vreemde taal te dispenseren, maar die wel voldoet aan de in
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bovenstaande dispensatieregeling gestelde voorwaarden kan een verzoek tot dispensatie
worden ingediend.
Aangezien het verlenen van dispensaties voor een tweede moderne vreemde taal alleen
unieke gevallen betreft en niet om een generiek recht op grond van een dyslexieverklaring
gaat, zal een commissie bestaande uit het afdelingshoofd VWO, de schoolpsycholoog en
de zorgcoördinator op grond van onderstaande criteria een uitspraak doen.

De criteria zijn:
-

de aanbevelingen in het dyslexierapport;

-

de behaalde rapportcijfers voor de talen gedurende de afgelopen drie jaar en de
bevindingen van de docenten Frans, Duits, Nederlands en Engels;

-

de behaalde rapportcijfers voor de andere vakken; mede gerelateerd aan het
niveau van de leerling (indien daar twijfel over zou bestaan, zouden wij kunnen
besluiten een NIO-onderzoek [intelligentieonderzoek] bij uw zoon / dochter af te
nemen);

-

de bevindingen en ervaringen van ouder(s) / verzorger(s) op moderne vreemde
taalgebied van hun zoon / dochter.

De ervaring leert ons dat slechts in een enkel uitzonderlijk geval toch kan worden
overgegaan tot verlenen van de dispensatie.
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Vragenformulier voor ouders /leerling
t.b.v. vrijstelling van de tweede moderne vreemde taal

Wanneer (jaartal) en door wie (naam onderzoeker en bureau waar diegene werkzaam is)
is dyslexie bij uw zoon/dochter vastgesteld?

Jaar:

Naam onderzoeker en bureau:

Hoeveel uur per week is uw zoon/dochter in de onderbouw (gemiddeld) bezig geweest
met de talen?

Frans:

Duits:

Engels:

Nederlands:
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Welke hulp heeft uw zoon/dochter bij het leren van de talen in de onderbouw gehad
(denk aan coach, remedial teaching, huiswerkbegeleiding, begeleiding door uzelf)?
Hoeveel uur per week werd deze hulp ingezet?

Hoeveel uur per week is uw zoon/dochter in dit cursusjaar (gemiddeld) bezig (geweest)
met de talen?

Frans:

Duits:

Engels:

Nederlands:

Welke hulp heeft uw zoon/dochter op dit moment bij het leren van de talen (denk aan
coach, remedial teaching, huiswerkbegeleiding, begeleiding door uzelf)? Hoeveel uur per
18

week wordt deze hulp ingezet?

Met welke onderdelen binnen de talen heeft uw zoon/dochter het meeste moeite (denk
aan teksten lezen, luistertoetsen, woordjes leren, grammatica)?

Welke onderdelen binnen de talen gaat uw zoon/dochter goed af?
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Datum van invullen:

Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening leerling:
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Vragenlijst vakdocenten dispensatie tweede moderne vreemde taal
vraag 1: Is de leerling in staat een voldoende te halen op het eindexamen?
vraag 2: Welke onderdelen van de taal vindt de leerling lastig?
vraag 3: In welke onderdelen van de taal is de leerling goed?
vraag 4: Hoe is de werkhouding van de leerling tijdens jouw les?
vraag 5: Hoe wordt het huiswerk gemaakt?
vraag6: Hoe staan jullie tegenover dispensatie van de tweede moderne vreemde taal
voor de betreffende leerling?
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PROCEDURE VERLICHTING DUITS EN/OF FRANS HAVO ONDERBOUW
In toenemende mate merken we dat een aantal dyslexieleerlingen onevenredig veel tijd
kwijt is aan de vakken Duits en Frans en daarbij nog steeds niet tot bevredigende resultaten
komt. Dit werkt demotivatie in de hand en zorgt ook dat de resultaten van andere vakken
minder zijn dan we van de leerling mogen verwachten. Ook is er een groep leerlingen die
wel juist gedetermineerd zijn, maar door genoemde problematiek onnodig dreigt te
doubleren of af te haken.
De vakken Duits en Frans kennen geen kerndoelen. We zijn verplicht om een tweede
moderne vreemde taal aan te bieden, maar mogen als school zelf de invulling hiervan
bepalen. In die zin kunnen we (dyslectische) leerlingen ook geen vrijstelling verlenen. In de
bovenbouw van de HAVO (en het gymnasium) is een tweede moderne vreemde taal niet
verplicht. Een en ander is opgenomen in het Inrichtingsbesluit VO artikel 26e lid 4.
Wij bieden leerlingen met dyslexie in HAVO 2 en HAVO 3 de mogelijkheid om verlichting
voor Duits en / of Frans aan te vragen. Wanneer deze verlichting wordt verleend, hoeft de
betreffende leerling in eerste optie geen zinnen meer te leren en de woordjes alleen nog
van de vreemde taal naar het Nederlands te leren. De leerling zal ook als zodanig worden
getoetst. Wel wordt van de leerling gevraagd zich de grammatica eigen te maken en
vaardigheden als lezen, luisteren en spreken te blijven oefenen. Leerlingen worden op deze
onderdelen nog steeds getoetst en aan het rooster van de leerling verandert niets. Bij
uitzondering is het mogelijk om andere individuele afspraken te maken, die meer recht
doen aan de kwaliteiten en leerstrategie van de leerling. Ook is het bij uitzondering
mogelijk om te besluiten dat de leerling het betreffende vak niet meer hoeft te volgen.
Werkwijze
We zijn terughoudend met het actief aanbieden van deze regeling aan leerlingen en
ouders. Wanneer een leerling deze verlichting krijgt toegewezen, heeft de leerling niet
meer de mogelijkheid het betreffende vak te kiezen in de bovenbouw.
 Ouders kunnen een verzoek tot verlichting indienen bij het afdelingshoofd.
 Afdelingshoofd bevestigt de aanvraag en zet deze door naar de zorgcoördinator.
 Zorgcoördinator verzamelt informatie om tot een gefundeerd standpunt te komen. Deze
informatie bestaat uit drie onderdelen:
- De Zorgcoördinator gaat na of de dyslexieverklaring aanleiding geeft voor een dergelijke
verlichting.
- Ouders en leerlingen vullen een vragenlijst in, mede om na te gaan welke energie de
leerling er tot nu toe ingestopt heeft om tot goede resultaten te komen (zie bijlage 1
einde van dit document).
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- Betreffende vakdocenten vullen een vragenlijst in, mede gericht op de waargenomen inzet
van de leerling om tot goede resultaten te komen.
 Zorgcoördinator beoordeelt de ingewonnen informatie en doet een voorstel bij het
afdelingshoofd om wel of geen verlichting toe te kennen. Daar waar nodig kan de
psycholoog of een betrokken RT-er gevraagd worden om mee te denken.
 Afdelingshoofd besluit tot het wel of niet toekennen van de verlichting en deelt dit met de
mentor en de vakdocenten. Hierbij kan het afdelingshoofd bepalen dat in het op te stellen
OPP er afspraken worden gemaakt en voorwaarden worden opgenomen betreffende
inzet en gedrag van de leerling in de betreffende lessen.
 Mentor stelt samen met leerling en ouders een OPP op waarin de verlichting en mogelijke
verdere afspraken zijn vast gelegd.
Het afdelingshoofd laat zich in zijn besluit leiden door het advies van de zorgcoördinator
en de wettelijke mogelijkheden tot dispensatie zoals die in de wet voor
Atheneumleerlingen is opgenomen. De ontheffing kan worden verleend:
 aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal, of met een zintuiglijke
beperking die effect heeft op taal
 aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries
 aan de 'eenzijdige bèta' die het onderwijs in een van de natuurprofielen volgt en voor
wie het volgen van onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van
de opleiding hindert
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Vragenlijst ouders en leerling verlichting moderne vreemde ta(a)l(en) HAVO
onderbouw
Vragenformulier voor ouders /leerling t.b.v. verlichting Frans en/of Duits.
Wanneer (jaartal) en door wie (naam onderzoeker en bureau waar diegene werkzaam is) is dyslexie bij uw
zoon/dochter vastgesteld?
Jaar:

Naam onderzoeker en bureau:

Hoeveel uur per week is uw zoon/dochter in de voorgaande leerjaren (gemiddeld) bezig
geweest met de talen?
Frans:

Duits:

Engels:

Nederlands:
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Welke hulp heeft uw zoon/dochter bij het leren van de talen in de voorgaande jaren gehad
(denk aan coach, remedial teaching, huiswerkbegeleiding, begeleiding door uzelf)? Hoeveel
uur per week werd deze hulp ingezet?

Hoeveel uur per week is uw zoon/dochter in dit cursusjaar (gemiddeld) bezig (geweest) met
de talen?
Frans:

Duits:

Engels:

Nederlands:

Welke hulp heeft uw zoon/dochter op dit moment bij het leren van de talen (denk aan
coach, remedial teaching, huiswerkbegeleiding, begeleiding door uzelf)? Hoeveel uur per
week wordt deze hulp ingezet?
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Met welke onderdelen binnen de talen heeft uw zoon/dochter het meeste moeite (denk aan
Teksten lezen, luistertoetsen, woordjes leren, grammatica)?

Welke onderdelen binnen de talen gaat uw zoon/dochter goed af?
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Datum van invullen:

Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening leerling:
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Vragenlijst vakdocenten verlichting moderne vreemde ta(a)l(en) HAVO onderbouw
vraag 1: Is de leerling in staat een voldoende te halen op het eindrapport?
vraag 2: Welke onderdelen van de taal vindt de leerling lastig?
vraag 3: In welke onderdelen van de taal is de leerling goed?
vraag 4: Hoe is de werkhouding van de leerling tijdens jouw les?
vraag 5: Hoe wordt het huiswerk gemaakt?
vraag6: Hoe staan jullie tegenover verlichting van de vakken Frans en Duits voor de
betreffende leerling?
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Ontwikkelingsperspectiefplan Light (Handelingsplan)
Naam leerling:
School:
Klas:
Mentor:
Cursusjaar:
1. Welk diploma wil de leerling halen? (uitstroomprofiel)

2. Welk doel wil de leerling dit jaar hier op school bereiken?

3. Wat helpt de leerling om zijn/haar doel te bereiken? (bevorderende factoren)

4. Wat maakt het voor de leerling moeilijk om zijn/haar doel te bereiken? (belemmerende
factoren)

5. Wat kan en moet de leerling zelf doen om zijn/haar doel te halen?

6. Wat kunnen docenten doen om de leerling te helpen zijn/haar doel te bereiken?

7. Wat kunnen ouders doen om de leerling te helpen zijn/haar doel te bereiken?

8. Welke concrete afspraken maken we?
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Handtekening:
Datum

school

Datum

leerling

Datum

ouders
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