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Melanchthon is een brede 

scholengemeenschap met negen vestigingen.  

Dit ondersteuningsplan heeft twee delen: in het 

eerste deel staat beschreven wat onze visie is 

op leerlingbegeleiding en wat onze negen 

vestigingen gemeenschappelijk hebben op het 

gebied van ondersteuning aan leerlingen. In het 

tweede deel staat informatie die geldt voor een 

specifieke vestiging. 
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Visie op leerlingbegeleiding 

Graag willen we dat onze leerlingen hun 

diploma halen. Daarnaast willen we dat ze het 

naar hun zin hebben op school, vrienden 

maken en belangrijke dingen leren die ze nodig 

hebben in het leven.  

De kernwaarden binnen de visie van 

Melanchthon zijn: naastenliefde, optimisme, 

eigenaarschap en verbondenheid. Vanuit deze 

kernwaarden behandelen we onze leerlingen 

‘bewust ongelijk’. Iedere leerling is anders en 

dat betekent dat iedere leerling zijn eigen 

ontwikkeling doormaakt. Iedere leerling heeft 

zijn of haar eigen sterke punten en kwaliteiten, 

en zijn of haar eigen aandachtspunten. We 

kijken bij leerlingen met name naar 

‘onderwijsbehoeften’, niet zozeer naar 

‘diagnoses’. Dat betekent dat we gericht zijn op 

wat ze nodig hebben om tot leren te komen en 

te presteren op het niveau dat bij hen past. Dat 

is een proces. In dit proces vinden we het 

belangrijk om de leerling en de ouders 

maximaal te betrekken. 

Uitgangspunten 

Vanuit Passend Onderwijs wordt geprobeerd 

alle leerlingen passende ondersteuning te 

geven op school. In het algemeen geldt dat in 

een school die in balans is, 80-90% van de 

leerlingen genoeg heeft aan een sterke basis, 

waarin goed onderwijs centraal staat. Een 

kleine groep leerlingen (5-10%) heeft extra 

ondersteuning nodig binnen de school. Een nog 

kleinere groep leerlingen (1-5%) heeft 

intensieve, school overstijgende ondersteuning 

nodig voor hun ontwikkeling.  

 

 

 

 

De leerlingbegeleiding op Melanchthon sluit 

aan bij de kaders van Passend Onderwijs, 

zoals geformuleerd in het ‘Ondersteuningsplan 

2018-2022’ van het samenwerkingsverband 

KoersVO (www.koersvo.nl). Hierin wordt 

gesproken over basisondersteuning, 

basisplusondersteuning en extra 

ondersteuning.  

https://www.koersvo.nl/samenwerkingsverband-koers-vo/ondersteuningsplan-2/
https://www.koersvo.nl/samenwerkingsverband-koers-vo/ondersteuningsplan-2/
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Ondersteuningsstructuur 

Een sterke basis: basisondersteuning 

Goed onderwijs en duidelijke afspraken  Een 

sterke basis houdt in eerste instantie in: goed 

onderwijs voor alle leerlingen. Daarnaast 

betekent het dat er duidelijke afspraken zijn 

over zaken die gelden voor álle leerlingen 

binnen de school. Het gaat dan om heldere 

toelatingscriteria, het volgen van de 

ontwikkeling van de leerlingen, zorgen voor 

veiligheid en welbevinden van de leerlingen, 

sterk mentoraat, werken aan sociale 

vaardigheden en omgaan met elkaar, 

betrekken van leerlingen bij elkaar en bij de 

school en het betrekken van ouders bij de 

schoolloopbaan van hun kind en bij de school. 

 

Schoolprofiel  De toelatingscriteria en 

mogelijkheden voor ondersteuning staan per 

vestiging beschreven in het schoolprofiel 

(www.koersvo.schoolprofielen.nl). Leerlingen 

die zich (schriftelijk) aanmelden bij een 

vestiging van Melanchthon krijgen een 

kennismakingsgesprek. Wanneer er sprake is 

van extra ondersteuningsbehoeften, dan vindt 

er een gesprek met de leerling en de ouders 

plaats om wederzijdse verwachtingen en 

mogelijkheden uit te spreken ten aanzien van 

de ondersteuning op en buiten school. 

  

Persoonlijk ontwikkelplan  De scholen binnen 

Melanchthon stimuleren bij de leerlingen een 

actieve leerhouding en dagen hen uit tot het 

nemen van verantwoordelijkheid voor hun 

eigen leerproces. We willen op al onze 

vestigingen onderwijs bieden dat het beste uit 

de leerling naar boven haalt. Dat betekent dat 

leerlingen aangemoedigd worden om zelf te 

ontdekken en te verwoorden welke persoonlijke 

doelen ze zichzelf stellen en wat ze nodig 

hebben om die doelen te bereiken. Op een 

aantal van onze scholen verwoorden leerlingen 

hun onderwijsbehoeften in een persoonlijk 

ontwikkelplan. Wij streven ernaar dat binnen nu 

en vier jaar alle leerlingen van Melanchthon in 

staat zijn hun onderwijsbehoeften en –doelen 

op te schrijven in een persoonlijk ontwikkelplan.  

 

Mentor als spil  De mentor volgt de 

ontwikkeling van de leerlingen uit zijn/haar 

mentorklas, bespreekt aandachtspunten met de 

leerling en neemt, als dat nodig is, contact op 

met ouders. De mentor is de spil in het contact 

tussen leerling, ouders en andere docenten.  

 

Scholing van docenten  Docenten doen 

nascholing en/of intervisie op het gebied van 

klassenmanagement, pedagogisch-didactische 

principes en leer- en gedragsproblemen. 

Centraal hierin is het vertalen van recente, 

wetenschappelijke kennis naar de praktijk van 

elke dag op school.   

 

Leerlingbespreking  Het overleg dat past in 

een sterke basis is een vorm van 

leerlingbespreking. In de leerlingbespreking 

kunnen docenten met elkaar uitwisselen wat de 

onderwijsbehoeften zijn voor specifieke klassen 

of  (groepen) leerlingen. Docenten stimuleren 

elkaar om aan de slag te gaan met ‘wat werkt’ 

voor een klas of een leerling. Daarbij geldt dat 

wat essentieel is voor sommige leerlingen, vaak 

nuttig is voor de hele groep. 

 

Veilig schoolklimaat  Op onze scholen willen 

we er samen voor zorgen dat leerlingen en 

docenten zich veilig en prettig voelen. Dat 

betekent dat we pesten proberen te voorkomen 

én dat we pesten stevig aanpakken. Binnen 

Melanchthon is er een anti-pestbeleid. Daarin 

staat verwoord wat we doen om pesten te 

voorkomen en welke aanpak we hanteren in 

het geval van pesten. Per vestiging is een anti-

pestcoördinator aangesteld die het 

http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/
https://www.melanchthon.nl/scholengemeenschap/wp-content/uploads/2012/07/Melanchthon-anti-pestbeleid-2017.pdf
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aanspreekpunt is op het gebied van veilig 

schoolklimaat en pesten. 

Steun waar nodig: basisplusondersteuning 

Toegankelijk en op maat  In de 

basisplusondersteuning gaat het om activiteiten 

voor (groepen) leerlingen die net iets meer 

nodig hebben dan anderen. Het zijn 

ondersteuningsactiviteiten die niet standaard 

voor elke leerling zijn, maar die wel snel 

toegankelijk zijn voor de leerlingen binnen de 

school. Het kan gaan om individuele 

begeleiding door iemand uit het 

ondersteuningsteam, om specifieke 

ondersteuning in de klas op het gebied van 

leren en/of gedrag of om het volgen van een 

(groeps)training. 

Wanneer leerlingen binnen de school extra 

ondersteuning nodig hebben, worden er 

duidelijke afspraken gemaakt, samen met de 

leerling en de ouders.  

 

Deskundigenverklaring  Wanneer er sprake is 

van medische diagnoses of van classificaties 

zoals ADHD, een autismespectrumstoornis, 

dyslexie en dyscalculie, dan is een officiële 

verklaring van een arts, psycholoog of 

psychiater nodig voor in het schooldossier. 

Samen met de leerling en ouders wordt 

gekeken welke ondersteuning nodig is. Bij 

faciliteiten zoals extra tijd bij toetsen en het 

gebruik van specifieke materialen in de lessen 

is een deskundigenverklaring nodig waarin 

staat dat de leerling hierbij gebaat is. De 

leerling kan ook gebruik maken van deze 

faciliteiten bij schoolexamens en het centraal 

schriftelijk examen, mits de leerling in de 

schooljaren daarvoor ook al gebruik heeft 

gemaakt van deze faciliteiten.  

Leerlingen met dyslexie kunnen beschikken 

over de extra mogelijkheden die zij nodig 

hebben, mits er een officiële dyslexieverklaring 

is voor in het dossier. Standaard faciliteiten zijn 

extra tijd bij toetsen en opdrachten en 

dispensatie voor spelling wanneer dit niet tot 

het toetsonderdeel behoort. In overleg met de 

leerling en de ouders kan gekozen worden voor 

het gebruik maken van een laptop, Claroread 

en een boekenpakket via Dedicon.  

In het geval van medicatie wordt het protocol 

medisch handelen en medicatiegebruik 

gehanteerd. 

 

Speciaal als het moet: extra ondersteuning 

door externe deskundigen 

Aanpassingen  Voor sommige leerlingen zijn 

aanpassingen binnen de school nodig. Het kan 

dan gaan om aanpassingen in groepsgrootte, 

inzet van specifieke materialen, aanpassingen 

in de ruimte en inzet van specifieke expertise 

binnen of buiten de school. Mogelijkheden 

hiervoor staan per vestiging in het schoolprofiel. 

 

Bovenschools  Soms is een (tijdelijke) 

plaatsing in een bovenschoolse voorziening 

(orthopedagogisch en didactisch centrum, 

OPDC) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

nodig. Daarbij worden de leerling en zijn ouders 

betrokken, evenals een consulent vanuit het 

samenwerkingsverband KoersVO. 

 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  

Wanneer gedacht wordt aan een plaatsing op 

OPDC of VSO, dan wordt in overleg met de 

betrokkenen een ontwikkelingsperspectiefplan 

(OPP) opgesteld. 

  

https://www.melanchthon.nl/scholengemeenschap/wp-content/uploads/2012/07/protocol-medisch-handelen-en-medicijngebruik-2015-zonder-bijlage.pdf
https://www.melanchthon.nl/scholengemeenschap/wp-content/uploads/2012/07/protocol-medisch-handelen-en-medicijngebruik-2015-zonder-bijlage.pdf
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Organisatie 

 

Intern ondersteuningsteam  Elke vestiging van 

Melanchthon heeft een intern 

ondersteuningsteam. Dit team bestaat minimaal 

uit een ondersteuningscoördinator, een 

schoolmaatschappelijk werker en een 

Begeleider Passend Onderwijs (BPO) / 

schoolpsycholoog. Het team werkt (waar nodig) 

samen met de leerplichtambtenaar, 

jeugdverpleegkundige van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG), de consulent van 

KoersVO en medewerkers ouderbetrokkenheid 

van CVO.  

Intervisie en nascholing  De 

ondersteuningscoördinatoren van de negen 

vestigingen komen jaarlijks drie keer bij elkaar 

voor intervisie en nascholing. Dit vindt plaats 

onder leiding van een schoolpsycholoog en een 

beleidsmedewerker van Melanchthon en valt 

onder de verantwoordelijkheid van de directeur 

Onderwijs van Melanchthon. Daarnaast 

bezoeken de ondersteuningscoördinatoren de 

intervisie- en regiobijeenkomsten van KoersVO. 

Documentatie en privacy 

 

Transparant en duidelijk  We vinden het 

belangrijk dat we op onze scholen transparant 

werken binnen een duidelijke 

ondersteuningsstructuur. We werken samen 

met de leerlingen en hun ouders en betrekken 

hen zo veel mogelijk en zo vroeg mogelijk, 

rekening houdend met hun privacy. Binnen 

Melanchthon is een algemeen privacyreglement 

beschikbaar.  

 

Basisplusondersteuning en extra 

ondersteuning  Voor de inzet van 

ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam 

en door externen is de toestemming van de 

leerling en de ouders nodig (bij leerlingen 

tussen 12 en 16 jaar). Bij extra ondersteuning 

aan leerlingen van 16 jaar en ouder is de 

toestemming van de leerling nodig. 

Schoolmaatschappelijk werkers, 

orthopedagogen en schoolpsychologen zijn 

gebonden aan hun beroepscode. 

  

https://www.melanchthon.nl/scholengemeenschap/wp-content/uploads/2018/09/Melanchthon-Privacyreglement-2018-e.v..pdf
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Aanvullende informatie per vestiging 

 

Vestiging 

Melanchthon Schiebroek 

 

Ondersteuningsteam 

Het ondersteuningsteam bestaat uit de 

volgende personen: 

Ondersteuningscoördinator:  

Karin van der Veen 

 

Schoolmaatschappelijk werker:  

Conchita Oosterling 

Begeleider Passend Onderwijs: 

Najoua Serghini 

Dyslexiecoach: 

Christa van de Put 

Medewerker ouderbetrokkenheid: 

Samira Lamkharrat 

Anti-pestcoordinator: 

Ilse Immink (brugklas) 

Jaap Schep (klas 2 t/m 6) 

De ondersteuningscoördinator 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 

ondersteuningsprofiel en is voorzitter van de 

verschillende overlegvormen binnen de school 

(intern zorgoverleg en Zorg Advies Team). 

De schoolmaatschappelijk werkster 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, 

afdelingshoofden en ouders en verwijst 

eventueel door naar externe hulp. 

De Begeleider Passend Onderwijs, BPO-er, 

begeleidt leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften en richt zich op het 

ondersteunen van docenten (teams).  

 

Het ondersteuningsteam werkt samen met de 

volgende externen: 

Leerplichtambtenaar: 

Suzanne Kroon 

Jeugdverpleegkundige (CJG): 

Eva Wouterse – van der Want 

Consulent KoersVO: 

Stephanie Alberse 

Remedial Teacher: 

Monique Kuttschreuter 

 

Aanvullende informatie op het gebied van 

basisondersteuning 

Ondersteuning van leerlingen (met specifieke 

onderwijsbehoeften) gebeurt in eerste instantie 

in de klas, door de docenten. De docenten 

hebben weet van het handelingsplan van een 

leerling en voeren de daarin beschreven 

instructies uit. Mocht dat niet lukken, dan 

nemen ze contact op met de mentor. Vanaf 

schooljaar 2018-2019 hebben alle leerlingen 

een handelingsplan waarin de basisbegeleiding 

van de betreffende leerling wordt beschreven 

en wanneer de leerling meer ondersteuning 

nodig heeft zal de plusbegeleiding beschreven 

worden (zie bijlage). 

De mentor van 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 
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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 als 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. 

 

De leerlingen worden op diverse momenten in 

het school jaar besproken. Binnen de vestiging 

kennen we leerlingbesprekingen, 

mentoroverleggen, klassenbesprekingen en 

overgangsbesprekingen. Daarnaast kennen we 

de volgende zorgoverleggen: 

- Intern zorgoverleg 

Het interne zorgoverleg wordt apart gehouden 

voor de brugklassen, onderbouw Havo, 

onderbouw Vwo, bovenbouw Havo en 

bovenbouw Vwo en vindt vier keer per jaar 

plaats. Aan dit overleg nemen de 

ondersteuningscoördinator, afdelingshoofd, 

schoolmaatschappelijk werkster en 

medewerker ouderbetrokkenheid deel, op 

afroep de mentor, BPO-er of dyslexiecoach. 

Leerlingen worden besproken in het interne 

zorgoverleg wanneer de 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. Het afdelingshoofd 

brengt leerlingen in met input van de mentor.  

- Zorgadviesteam (ZAT): 

Vanuit het interne zorgoverleg kunnen 

leerlingen worden doorverwezen naar het ZAT 

om hen te kunnen bespreken met externe 

deskundigen, hiervoor is toestemming nodig 

door ouders/verzorgers. 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. 

Aan het ZAT-overleg nemen de 

ondersteuningscoördinator (voorzitter), 

schoolmaatschappelijk werkster, 

leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige 

vanuit CJG, medewerker ouderbetrokkenheid 

en Koers consulente deel, op afroep mentor, 

afdelingshoofd of externe hulpverlener. Het 

ZAT vergadert drie keer per schooljaar. 

- Melanchthon Schiebroek zorgoverleg: 

Tijdens dit overleg, dat drie keer per jaar plaats 

vindt, wordt het zorgbeleid binnen Melanchthon 

Schiebroek vormgegeven en uitgewerkt. Aan dit 

overleg nemen lid VMT belast met zorg, 

schoolmaatschappelijk werkster en 

ondersteuningscoördinator deel.   

 

Aanvullende informatie op het gebied van 

basisplusondersteuning 

Concreet gaat het om de volgende 

ondersteuning: 

- Supportgroep Planning en Organisatie: 

leerlingen worden in kleine groepjes 

begeleid op het gebied van planning en 

organisatie van schoolwerk. 

- Dyslexiebegeleiding: De dyslexiecoach 

brengt de ondersteuningsbehoeften 

van leerlingen met dyslexie in kaart en 

geeft waar nodig tips. Bij vermoeden 

van dyslexie kan er een screening 

worden gedaan door de dyslexiecoach. 

Zie bijlage. 

- Faalangstreductietraining en 

examenvreestraining. 



 Melanchthon Ondersteuningsplan 2019-2022 

 

 Pagina 8 

 

Ook individuele begeleiding door de 

schoolmaatschappelijk werkster valt onder de 

basisplusondersteuning. Aanmelding verloopt 

via het afdelingshoofd/mentor. 

 

Aanvullende informatie op het gebied van 

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). 

Aanmelding verloopt via de 

ondersteunigscoördinator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 dyslexiecoach. 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 ondersteuningscoördinator). Bij een 

vermoeden van dyslexie kan het zorgteam besluiten een dyslexiescreening te laten uitvoeren door 

mevr. van de Put, dyslexiecoach. 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. 

Ouders kunnen na de screening eventueel doorverwezen worden voor een dyslexie-onderzoek. 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. 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  
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 De reguliere toets wordt voor leerlingen met extra tijd voor 20% (van  de  
vragen/opdrachten) ingekort.  

o Voor toetsen die in de toetsweek plaatsvinden geldt voor de bovenbouwleerlingen dat 
ze 20% extra tijd krijgen en voor de onderbouwleerlingen dat de toets met 20% (van 
de vragen/opdrachten) wordt ingekort. 

o In de toetsweek zit de bovenbouwleerling in het extra-tijdlokaal en de 
onderbouwleerling 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 spellings- en taalregels en de daarbij horende 
puntenaftrekregeling.  

o De leerlingen kunnen een toetslaptop ophalen bij de conciërge (brugklas)/receptie 
(klas 2 en hoger). Mochten er problemen optreden met betrekking tot de laptops, dan 
proberen wij een zo goed mogelijke oplossing te bedenken zodat de leerling 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 mevr. K. 
van der Veen. 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 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 ondersteunigscoördinator en wordt 
aangepast aan de individuele leerling. 
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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 2020 een schrijven ontvangen inzake 
de procedure en criteria omtrent de dispensatieregeling.   

 De leerlingen zijn in het bezit van een PTA; in het PTA staat exact weergegeven welke 
wettelijke rechten de leerling heeft in de bovenbouw en op het eindexamen.  

  

Gebruik hulpmiddelen  
  

 Door school wordt een papieren versie van het boekenpakket verstrekt. Wanneer een leerling 
gebruik wilt maken van een digitale versie, dient de leerling dat aan te geven bij mevrouw K. 
van der Veen en dan zorgt 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.  

 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: 
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Dispensatieregeling tweede moderne vreemde taal voor Atheneumleerling 

 N-Profiel 

Als een Atheneumleerling met een natuurprofiel ernstig taalzwak1 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 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.  

 

                                                      
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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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 VWO-niveau 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 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 het 

afdelingshoofd VWO en de ondersteuningscoördinator 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); 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 



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: 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

  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? 

 

 

 

 

  



 Melanchthon Ondersteuningsplan 2019-2022 

 

 Pagina 18 

 

Datum van invullen: 

 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

Handtekening leerling: 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

  



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? 

Vraag 6: Hoe staan jullie tegenover dispensatie van de tweede moderne vreemde taal voor de 

betreffende leerling? 

  

  



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 ondersteuningscoördinator. 

 Ondersteuningscoördinator verzamelt informatie om tot een gefundeerd standpunt te komen. Deze 

informatie bestaat uit drie onderdelen: 

- De Ondersteuningscoördinator 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). 

- Betreffende vakdocenten vullen een vragenlijst in, mede gericht op de waargenomen inzet van de 

leerling om tot goede resultaten te komen. 

 Ondersteuningscoördinator 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 er in het handelingsplan afspraken 

worden gemaakt en voorwaarden worden opgenomen betreffende inzet en gedrag van de leerling 

in de betreffende lessen. 

 Mentor vult samen met leerling en ouders het handelingsplan aan (plusbegeleiding) waarin de 

verlichting en mogelijke verdere afspraken zijn vast gelegd. 
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Het afdelingshoofd laat zich in zijn besluit leiden door het advies van de ondersteuningscoördinator 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  

 

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: 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met welke onderdelen binnen de talen heeft uw zoon/dochter het meeste moeite (denk aan  

teksten lezen, luistertoetsen, woordjes leren, grammatica)? 
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Welke onderdelen binnen de talen gaat uw zoon/dochter goed af? 

 

 

 

 

 

 

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? 

Vraag 6: Hoe staan jullie tegenover verlichting van de vakken Frans en Duits voor de betreffende 

leerling? 
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Handelingsplan 

 

Basisbegeleiding – deze pagina wordt van alle leerlingen gevuld en bijgehouden en dient als 

leidraad bij gesprekken en handelen. 

Leerling  

Klas  

Schooljaar  

Mentor  

 

Omschrijf de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren en stel de onderwijsbehoeften 

vast. 

 

- Bevorderende factoren 

 

 

- Belemmerende factoren 

 

 

- Onderwijsbehoeften 
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PlusBegeleiding – deze pagina’s worden gevuld en bijgehouden van leerlingen waar we ons 

zorgen over maken wat betreft welbevinden of presteren en dienen als leidraad bij gesprekken en 

handelen. De linkerblokken invullen met behulp van de rechterblokken en Basisbegeleiding. 

 

 

 

 

Intelligentie 
Bevorderend: 
 
 
 
 
 
Belemmerend: 
 
 
 
 
 
 

Zelfbeeld en motivatie 
Bevorderend: 
 
 
 
 
 
Belemmerend: 

Intelligentie 
 

(IQ-test) 
 

Hoe groot is het begrip voor abstracte 
leerstof? 

 
Hoe is de aanleg voor zelfstandig leren? 

 
Wat is de beste leerstijl voor de leerling? 

 

Zelfbeeld en motivatie 
 

(vragenlijst/gesprek) 
 

Hoe denkt de leerling over zijn 
(in)competenties? 

 
Hoe raakt de leerling gemotiveerd? 

 
Hoe gaat de leerling om met angst en 

stress? 
 

Denk aan de leerstrategieën: 
Jezelf vertrouwen, Het nut zien, Jezelf 

motiveren. 
 

Didactisch 
Bevorderend: 
 
 
 
 
 
Belemmerend: 

(Studie) gedrag 
Bevorderend: 
 
 
 
 
 
Belemmerend: 

(Leer)prestaties 
 

(toetsen) 
 

Wat zijn de leerprestaties uit het verleden 
en heden? 

 
Met welke vakken heeft de leerling moeite? 

 
Waar liggen de talenten van de leerling? 

 
 

 

(Studie)gedrag 
 

(observaties bij vakdocenten) 
 

Hoe is het gedrag (in de klas en thuis)? 
Hoe pakt de leerling (huis)werk aan? 

Hoe beïnvloedt de omgeving de leerling (of 
andersom)? 

Denk aan de besproken leerstrategieën:  
Overzien, Jezelf kennen 

Vooruitkijken, Bijhouden, Terugkijken 
Herhalen, Verdiepen, Structureren 

Jezelf, Omgeving en Anderen organiseren 
 

Onderwijsbehoeften: 
 
Concrete afspraken: 


