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Voorwoord 

 

Delft, december 2018 

De ISK van het Grotius College heeft een betrokken en enthousiast team met hart voor onze 

doelgroep. Het is leuk en dankbaar om met onze leerlingen te werken. In mei 2017 heeft onze ISK 

een herstelopdracht gekregen van de Onderwijsinspectie. Al langer zagen wij de noodzaak in van 

een andere werkwijze en met de feedback van de Onderwijsinspectie in gedachten zijn wij diverse 

veranderingen gaan doorvoeren. Wij zijn in schooljaar 2017-2018 gaan werken met de leerlijnen, 

uitstroomprofielen en streefniveaus van ITTA/LOWAN en dit en andere veranderingen hebben 

geleid tot een positieve beoordeling van de Onderwijsinspectie in mei 2018. In het schoolplan dat 

voor u ligt, worden de werkwijze in de ISK, maar ook de aandachtspunten en plannen voor het 

huidige schooljaar en de drie schooljaren daarna geschetst. Dit schoolplan is tot stand gekomen in 

overleg met de teamleden van de ISK. Ook leerlingen is gevraagd naar hoe zij het onderwijs binnen 

de ISK ervaren en wat zij graag anders zouden zien.  

Nicole Otter 

Coördinator ISK Grotius College 
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1. Uitgangspunten, visie, missie en ambities 

 

Uitgangspunten 

 

- Wij zijn onderdeel van het Grotius College en onderschrijven de visie en missie die gelden 

voor het hele Grotius College.  

De visie van het Grotius College is de volgende: “ Iedereen is zichzelf, samen zijn wij het 

Grotius”. 

De missie van het Grotius College is: Wij bieden als openbare scholen alle leerlingen kansen, 

waarbij alle talenten worden gezien. 

- Onze ISK is een Eerste Opvang school en dat betekent dat wij iedereen aannemen, ongeacht 

potentie en dat de leerlingen die bij ons starten, uitstromen naar zmlk t/m vwo. 

- Onze ISK heeft een regiofunctie. De leerlingen van onze school zijn o.a. afkomstig uit Delft, 

het Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Nootdorp en Pijnacker. 

- Op dit moment is onze ISK gehuisvest in twee tijdelijke panden. We willen heel graag een 

ander schoolgebouw, waar we met de hele ISK in kunnen en waar we optimaal les kunnen 

geven. Daarvoor zijn er regelmatig gesprekken met de gemeente Delft, waarbij wij alleen 

maar steeds kunnen benadrukken hoe slecht de huidige situatie is met twee krappe locaties 

voor de theorielessen en vier andere locaties voor de praktijklessen en de gymlessen. 

 

 

Visie van de ISK 

 

- Wij willen een veilige school zijn, waar medewerkers en leerlingen op een respectvolle 

manier met elkaar omgaan en begrip hebben voor alle verschillen die er zijn. 

- Wij vinden dat goed onderwijs niet alleen betekent, dat we werken aan kennis en 

vaardigheden, maar ook aan zelfbewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid.  

 

 

Missie van de ISK 

 

- Doel van het onderwijs op de ISK is om leerlingen optimaal voor te bereiden op een overstap 

naar regulier onderwijs en ervoor te zorgen, dat leerlingen op een vervolgopleiding terecht 

komen die past bij hun potentie en interesse.  

- Wij willen werken vanuit een positieve benadering van leerlingen. We proberen met elkaar 

helder te krijgen wat de mogelijkheden van leerlingen zijn (wat kun je wel) en hoe ze op een 

opleiding kunnen komen, die past bij hun mogelijkheden. 

- We vinden het een belangrijke taak om leerlingen een plek te bieden waar ze zich veilig 

voelen en optimaal tot leren kunnen komen.  

- We vinden het belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met de Nederlandse 

maatschappij en ze te helpen hun plek binnen deze maatschappij te vinden. 
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Ambities 

Onderstaande speerpunten worden nader uitgewerkt in een Jaarplan en zullen jaarlijks 

worden geprioriteerd en geëvalueerd. Voor het schooljaar 2018-2019 is er al een Jaarplan 

opgesteld (zie bijlage). In teamvergaderingen en in kleine groepjes van betrokken collega’s 

zullen de voortgang en resultaten worden besproken en geëvalueerd.  

 

1. Zorg 

- Om de visie die wij uitdragen waar te kunnen maken, is het belangrijk dat de leerlingenzorg 

verbetert. De basiszorg is op orde, maar er zal beter verslag gelegd moeten worden door 

mentoren en zorgcoördinatoren. Daartoe zal eerst duidelijk moeten zijn, wat vastgelegd 

moet worden en waar dit vastgelegd moet worden (OPP of Magister). Dit zal aan het einde 

van schooljaar 2018-2019 vorm hebben gekregen. In 2022 zal het een vanzelfsprekendheid 

zijn om leerlingen niet alleen te volgen en te ondersteunen, maar dit proces ook vast te 

leggen.  

- Verder is het belangrijk dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die 

ondersteuning ook daadwerkelijk krijgen. Daarom is met ingang van schooljaar 2018-2019 de 

zorgcoördinatie uitgebreid van 1 naar 3 dagen per week. Daartoe willen we verder de 

samenwerking met Samenwerkingsverband en gemeentes verbeteren. Aan het begin van het 

schooljaar 2018-2019 zijn er eerste gesprekken geweest met het SWV en medewerkers van 

de verschillende gemeentes. Daar gaan we dit jaar en ook de komende jaren mee verder. In 

het jaarplan 2019-2020 zal er een actieplan SWV en Passend onderwijs worden opgenomen. 

- Bij een goede zorgstructuur hoort ook de aanpak van frequent verzuim. Veel van onze 

leerlingen komen graag naar school. We hebben echter ook te maken met een groep 

leerlingen die veel verzuimt. We willen beter in beeld krijgen, waarom deze leerlingen veel 

verzuimen en zijn hard bezig met het terugdringen van het verzuim. Dit schooljaar worden 

taakuren ingezet voor de coördinatie van het verzuim. In januari 2019 zal er een eerste 

evaluatie plaatsvinden. Het veelvuldig verzuimen komt vooral voor bij AMV’ers. We gaan 

daarvoor het gesprek aan met Jeugdformaat, Stichting Nidos en de gemeente Delft. 

 

2. Verhogen leeropbrengsten 

- In mei 2018 hebben wij een positieve beoordeling van de Onderwijsinspectie gekregen. De 

inspectie heeft wel geoordeeld dat verdere differentiatie binnen de taal- en rekenlessen naar 

instructie en verwerking de lessen effectiever zal maken. Ook kan het onderwijs 

gevarieerder, interactiever en aanschouwelijker. Dit zal de betrokkenheid van leerlingen bij 

de onderwijsactiviteiten verhogen en zal er ook voor zorgen dat leerlingen beter zelfstandig 

werken, minder snel zullen afdwalen en minder bezig zijn met andere zaken. We gaan als 

team van december 2018 tot maart 2019 scholing volgen om hier aan te werken. Trainers 

van de Vrije Universiteit Amsterdam komen een cursus Klassenmanagement en Didactiek 

gericht op lesgeven in de ISK verzorgen. 

- We hebben veel leerlingen die ongeacht hun potentie extra aandacht nodig hebben als het 

gaat om technisch en/of begrijpend lezen. Het afgelopen schooljaar was en dit schooljaar is 

er veel aandacht voor het verbeteren van het leesonderwijs in de alfabetiseringsklas en de 

Route 1 klassen. In alle klassen willen we in de komende jaren gaan werken aan het 

verbeteren van het begrijpend lezen. Ambitie is om in schooljaar 2019-2020 in te gaan zetten 
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op het verbeteren van het begrijpend lezen en daarmee samenhangend het begrijpend 

luisteren. Wens is om daar ook scholing in te organiseren. 

 

3. Ouderbetrokkenheid 

- Ouderbetrokkenheid is van grote invloed op het schoolsucces van leerlingen. De 

ouderbetrokkenheid vinden wij laag en wij denken dat het goed is als die groter wordt. Het is 

belangrijk dat ouders en school van elkaar weten wat de wederzijdse verwachtingen zijn. 

Daarom is besloten om in samenwerking met de gemeente Delft Sleutelpersonen in te gaan 

zetten, die zijn opgeleid door Pharos en die een brug kunnen vormen tussen de verschillende 

groepen ouders en de school. Vanaf januari 2019 gaan Sleutelpersonen een Ouderavond 

organiseren, die in maart 2019 gehouden zal worden. Daarna zal er een evaluatie plaats 

vinden met alle betrokkenen en zal gekeken worden of en hoe de Sleutelpersonen de 

komende jaren verder ingezet kunnen worden binnen de ISK. 

 

4. LOB, KNS en Digitale vaardigheden 

- Sinds schooljaar 2018-2019 staan de vakken LOB, KNS en Digitale vaardigheden op het 

rooster. Aan het einde van dit schooljaar willen we een programma hebben, dat de volgende 

schooljaren ingezet kan worden. Bovendien zal er dit jaar een eerste voorlopige programma 

komen met buitenschoolse activiteiten die aansluiten bij KNS. 

 

5. Stage voor de Route 1 uitstroomklas 

- We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het niet goed lukt om een deel van de langzaam 

lerende leerlingen op de streefniveaus voor NT2 en rekenen te krijgen, die horen bij hun 

uitstroomprofiel. Lange dagen in de schoolbanken zijn moeilijk voor deze leerlingen. Daarom 

zijn we in schooljaar 2018-2019 gestart met een pilot stage voor de Route 1 uitstroomgroep, 

waarbij deze groep op dinsdag stage loopt. In het schooljaar 2019-2020 gaan we met een 

nieuwe klas starten, die stage gaat lopen. Dat jaar zullen we gebruiken om aan te passen wat 

dit jaar niet goed is gegaan en om het nieuwe lesmateriaal te evalueren en eventueel bij te 

stellen. In het schooljaar 2020-2021 willen we een programma en lesmateriaal hebben, 

waarmee we de stage een vaste plek kunnen geven in het curriculum.  

 

KNS, LOB en stage hebben veel met elkaar te maken. Het gaat steeds om lessen en situaties 

waarbij de leerlingen bezig zijn met hun rol in de Nederlandse maatschappij, met nadenken 

over wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze nog moeten leren om datgene te 

bereiken wat ze willen. Leerlingen die stage lopen staan middenin de maatschappij. 
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2 Onderwijsproces 

2.1 Aanbod 

- Op de ISK bieden we onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar, die de Nederlandse taal nog 

niet voldoende beheersen om naar een reguliere school te kunnen. We bieden onderwijs 

binnen alle drie de routes die staan beschreven in de LOWAN-ITTA leerlijnen voor Eerste 

Opvangonderwijs Nieuwkomers VO.  

 

 

 

- Wij zijn in schooljaar 2017-2018 gestart met het indelen van de klassen volgens de leerlijnen 

van het ITTA. Doel van deze overstap was het verhogen van de leeropbrengsten door toe te 

werken naar de streefniveaus NT2, die zijn gekoppeld aan de leerlijnen. We zijn een kleine 

school en daarom hebben we ervoor gekozen om de verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar 

te zetten en alleen in te delen op leerroute. Omdat schooljaar 2017-2018 een overgangsjaar 

was, hebben we in de praktische invulling enigszins af moeten wijken van de leerlijnen. In het 

schooljaar 2018-2019 zijn de klassen wel volledig ingedeeld volgens de leerlijnen. Dat heeft 

veel voordelen en docenten vinden het over het algemeen een duidelijke verbetering.  
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- Wij hebben gemerkt dat het motiverend is voor leerlingen om snel een voorlopig 

uitstroomprofiel te weten, dus om te weten waar ze naartoe moeten werken. Bovendien 

maken de streefniveaus heel duidelijk of wensen van leerlingen en ouders haalbaar zijn. Als 

zij het niet eens zijn met het voorlopige uitstroomprofiel kunnen wij laten zien waar 

leerlingen zich nu bevinden en waar ze uit moeten komen als ze het door henzelf beoogde 

uitstroomniveau willen bereiken.  

 

- Onze ISK werkt met het Intake instrument EOA van ICE, met het Raamwerk Alfabetisering 

NT2, met de NT2-niveaus van het Europees Referentiekader (ERK-niveaus) en met het 

Referentieniveau Taal en rekenen. 

 

- De Alfa-klas (alfabetisering) is een voortraject. Leerlingen leren hier om voldoende te lezen 

en te schrijven om door te kunnen stromen naar een andere klas, waar ze gaan starten met 

een NT2-methode. In de Alfabetiseringsklas werken we met Veilig leren lezen, 7/43 en met 

Melkweg. 

 

- We werken in de klassen met twee basismethodes voor NT2. De Route 1 leerlingen werken 

sinds schooljaar 2018-2019 met IJsbreker+. De Route 2 en de Route 3 leerlingen werken met 

Zebra+/Zebra. Daarnaast werken we met diverse andere NT2 materialen, zoals bijv. Beter 

lezen, Verder lezen, Op schrift, Schrijven in Nederland. Voor de rekenlessen wordt gebruik 

gemaakt van Start rekenen en voor de wiskundelessen van Getal en ruimte. Voor Engels 

wordt gebruik gemaakt van Stepping Stones. Voor economie van Pincode. En voor biologie 

van Biologie voor jou. 

 

- We hebben de afgelopen jaren gewerkt met een gemiddelde groepsgrootte van vijftien tot 

achttien leerlingen. Vijftien leerlingen is echter teveel voor de Alfabetiseringsgroep en voor 
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de Route 1 instroomgroepen. Vooral omdat de leerlingen in de Route 1 groepen ook nog veel 

ondersteuning op het gebied van technisch lezen nodig hebben. Met ingang van januari 2019 

wordt de Alfabetiseringsklas (A1) terug gebracht naar 10 leerlingen en de Route 1 

instroomgroepen (B1a en B1b) worden teruggebracht naar 12 leerlingen. 

 

- We krijgen steeds meer aanvragen van basisscholen die willen weten, of wij leerlingen 

kunnen aannemen die al langer dan twee jaar in Nederland zijn en die dus geen 

Nieuwkomers meer zijn, maar die nog niet klaar zijn om naar regulier onderwijs te gaan. In 

december 2018 is er een eerste verkennende gesprek geweest tussen 

Samenwerkingsverband, ISK en scholen voor Praktijkonderwijs en vmbo in Delft om te 

komen tot zogenaamde dakpanklassen met uitstroomprofiel vmbo. Het idee is dat hier 

leerlingen in komen, die advies Praktijkschool krijgen van de basisschool, maar die meer 

potentie hebben en die met extra taalonderwijs wel naar het vmbo kunnen. Het programma 

zal vooral gericht zijn op het vergroten van de woordenschat (o.a. Schooltaalwoorden) en het 

verbeteren van het begrijpend lezen en studievaardigheden. In de eerste helft van 2019 zal 

gekeken worden, of het realistisch is om in schooljaar 2019-2020 met een dergelijke klas te 

starten en zal ook gekeken gaan worden, hoe de leerlingen van een dergelijke klas optimaal 

voorbereid kunnen worden op de overstap naar een reguliere vmbo-klas. Mogelijk lukt het 

pas om een dergelijke klas in schooljaar 2020-2021 te starten.  

 

- We zien de noodzaak in van het aanbieden van studievaardigheden en leerstrategieën. In de 

methode Zebra is er al veel aandacht voor lees- en leerstrategieën, maar die methode is niet 

geschikt voor de langzaam lerende leerlingen in de Route 1-klassen. Meer aandacht hiervoor 

in alle klassen is een van de dingen die we de komende jaren willen aanpakken.  

 

- Sinds dit schooljaar staat het vak Digitale Vaardigheden op het programma. Een van onze 

docenten heeft hiervoor lessen ontwikkeld. Aan het einde van dit schooljaar gaan we die 

lessen evalueren. 

 

- In de eerste twee weken van de zomervakantie bieden we al een aantal jaren de Taalzomer 

aan. Kinderen die in de zomer verder willen werken aan hun Nederlands m.b.v. drama en 

beeldende werkvormen, kunnen zich hiervoor opgeven. De Taalzomer wordt door leerlingen 

als leuk en leerzaam ervaren. Op zaterdag is sinds een aantal jaren de Taaltheaterklas actief. 

Ook met het doel om op een andere manier taal te verwerven, dan door de theorielessen 

met de basismethodes. Jaarlijks doen er aan beide projecten elk ongeveer 20 leerlingen mee. 
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2.2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

 

- We streven ernaar dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. 

Allereerst betekent dit, dat de docenten de leerlingen goed kennen. Wat is het niveau van de 

verschillende leerlingen en wat zijn de kenmerken van onze leerlingen? Daarna moeten de 

leerlingen goed gevolgd worden. Hoe verloopt de ontwikkeling? Is het nodig dat er extra zorg 

en begeleiding wordt ingezet? De centrale figuur bij de zorg en begeleiding is de mentor. (Zie 

bijlage ‘Taken van de mentor’). De zorgcoördinatoren hebben een coördinerende taak.  

 

- Leerlingen die bij ons op school zitten, zijn heel divers. Ze zijn relatief vaak getraumatiseerd, 

of komen uit een situatie van armoede en gebrekkige scholing. Soms zijn kinderen nooit naar 

school geweest. Andere kinderen hebben door oorlog enkele jaren gemist. Daarnaast 

hebben we ook leerlingen, die wel een goede scholing hebben gehad voordat ze naar 

Nederland kwamen. 

 

- Bij de start van het onderwijs op de ISK plaatsen wij leerlingen in een route. Dit doen wij op 

basis van alle gegevens die wij hebben, zoals intaketoetsen en de gegevens van een 

toeleverende school (een andere EOA-school of een basisschool). Hiermee geven wij sturing 

aan het plannen en volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Gedurende het verblijf van 

de leerling op onze school verzamelen wij systematisch informatie over de kennis en 

vaardigheden van de leerlingen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke 

leerlingen extra ondersteuning, begeleiding of externe zorg nodig hebben.  

 

- Tijdens de rapportgesprekken krijgen de ouders een formulier met daarop het 

uitstroomprofiel te zien. Besproken wordt wat het verwachte uitstroomprofiel is, waarop dat 

gebaseerd is (het bereikte niveau, toetsuitslagen, werkhouding, inzet, snelheid van leren, 

diplomawaardering, leeftijd). Wij kijken naar de streefniveaus voor NT2, rekenen en 

wiskunde, maar ook naar de ontwikkelingen bij andere vakken. Mocht het zo zijn, dat 

gaandeweg blijkt dat het moeilijk zal worden voor leerlingen om het beoogde doel te halen, 

dan zullen wij als school met leerlingen en ouders bespreken wat wij als school extra zullen 

doen om dat doel toch te bereiken. En ook wat wij van leerlingen verwachten aan extra inzet. 

De ouders en leerlingen tekenen het formulier voor gezien. Dit formulier komt vervolgens in 

Magister te hangen. Als het ook niet lukt om met extra begeleiding het beoogde 

uitstroomprofiel te halen, dan zal het verwachte uitstroomprofiel naar beneden bijgesteld 

worden. En als leerlingen zich veel beter ontwikkelen dan wij hebben verwacht bij de start op 

de ISK, zal het uitstroomprofiel naar boven bij worden gesteld. 

 

- Op dit moment worden alle gegevens van leerlingen op verschillende plekken in Magister 

gezet. Daarnaast hebben we een los document met daarop het Uitstroomprofiel, dat de 

mentor met ouders en leerlingen bespreekt en dat door alle partijen wordt getekend voor 

gezien. In het schooljaar 2017-2018 zijn we begonnen met het werken met een OPP. Al snel 

was duidelijk dat dit OPP niet goed werkbaar was en aangepast moest worden. Inmiddels zijn 

we bezig met het ontwikkelen van een nieuw OPP. Dit OPP zal worden voorgelegd aan het 
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team en zal dit schooljaar ingezet gaan worden. Aan het einde van het schooljaar zal gekeken 

worden of ook dit OPP bijstelling behoeft.  

Het OPP zal uit de volgende onderdelen bestaan: 

*het verwachte uitstroomprofiel, 

*de onderbouwing van het verwachte uitstroomprofiel, die o.a. bestaat uit 

methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke toetsen, observaties m.b.t. inzet, 

werkhouding, motivatie en de waardering van de papieren uit het land van herkomst, als die 

aanwezig zijn, 

*het handelingsdeel van het OPP, waarin eventuele individuele begeleiding van leerlingen 

wordt opgenomen. Het gaan dan om de extra ondersteuning en begeleiding, die bovenop de 

basisondersteuning komt en is toegesneden op individuele leerlingen. 

 

- Drie keer per jaar krijgen de leerlingen van de instroomgroepen een rapport en voert de 

mentor een gesprek met leerling en ouders of verzorgers. De leerlingen in de 

uitstroomgroepen krijgen twee keer per jaar een rapport. Er is aan het einde van het 

schooljaar al zoveel contact geweest over de vervolgschool, dat ouders en verzorgers niet 

meer naar school hoeven te komen om het laatste rapport op te halen. Dit wordt 

meegegeven aan de leerlingen. Naast de vorderingen m.b.t. de lesstof wordt ook gedrag, 

inzet en werkhouding besproken. 

 

- Sinds dit schooljaar staat het vak LOB op het programma. Bij LOB gaat het erom dat 

leerlingen leren om bewust keuzes te maken voor een profiel, opleiding en beroep. Daarvoor 

moet een leerling zich bewust zijn van zijn interesses, vaardigheden en capaciteiten. De 

leerling moet zicht hebben op beroepen en opleidingen die daarbij passen en zicht hebben 

op wat het arbeidsmarktperspectief van beroepen is. Loopbaangesprekken met de mentor, 

de decaan en anderen binnen de school over LOB-activiteiten en ervaringen zijn een 

belangrijk instrument in de ontwikkeling van loopbaancompetenties en zijn onmisbaar voor 

de profiel- en studiekeuze. We werken o.a. met de LOBBOX ISK en doen mee met ‘Delft on 

stage’. Leerlingen  maken hierbij kennis met bedrijven en gaan bij verschillende bedrijven 

kijken om te ervaren wat het werken binnen die bedrijven inhoudt. 

 

- Sinds schooljaar 2018-2019 werken we met VOROC. VOROC is een digitaal systeem voor 

scholen in de regio Haaglanden, dat de overstap van leerlingen van vo naar mbo 

ondersteunt. M.b.v. VOROV wordt relevante informatie over de leerling overgedragen aan 

de mbo-school van aanmelding en krijgen verantwoordelijken vanuit het vo een 

terugkoppeling van de aanmelding. Bovendien kunnen leerlingen gevolgd blijven worden 

tijdens hun loopbaan binnen het mbo. 
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2.3 Didactisch beleid 

 

- In de instroomgroepen wordt 19 uur NT2 gegeven. Er is nog veel aandacht voor technisch 

lezen en uitspraak. Leerlingen worden getraind om zelfstandig en in groepjes te werken en 

zelf tot antwoorden te komen. Voor veel leerlingen is dit geen vanzelfsprekende manier van 

leren. Zij komen uit landen waar ze vooral moeten memoriseren en reproduceren. 

 

- In de uitstroomgroepen is het aantal uren NT2 minder. Hoeveel hangt af van de route waarin 

leerlingen geplaatst zijn. In de route 1 uitstroomklas is gestart met een pilot stage. Doel is om 

langzaam lerende leerlingen via een andere manier (minder theorie, meer praktisch bezig 

zijn) verder te laten komen met de taal en ze op die manier de streefniveaus te laten halen. 

 

- Het docententeam op de ISK is erg betrokken en docenten hebben er bewust voor gekozen 

om met onze doelgroep te werken. Volgens de inspectie, die onze school vorig jaar heeft 

bezocht, leggen docenten goed uit en voorzien ze de leerlingen van voldoende feedback. Wel 

is er verbetering mogelijk op het gebied van Klassenmanagement en didactiek. Daartoe 

wordt er naast de cursus ook bij elkaar in de klas gekeken door verschillende docenten. De 

coördinator bezoekt lessen en bespreekt die uitgebreid na. Daarbij wordt gekeken naar de 

volgende punten: 

 

*Hoe is de organisatie, structuur en planning? 

*Is de uitleg helder en duidelijk?  

*Wordt er gedifferentieerd lesgegeven en worden alle niveau groepen voldoende bediend? 

*Is er voldoende sturing om iedereen betrokken en aan het werk te houden? 

*Sluit het niveau van de lessen aan op de behoeften van de leerling? 

 

- Doordat er meerdere uitstroomprofielen in een klas zitten, is het noodzakelijk om met 

niveaugroepen te werken en te differentiëren. Het streven is om niet meer dan drie 

niveaugroepen in een klas te hebben. Differentiëren in een ISK klas met zijn tussentijdse 

instroom is een van de onderdelen die aan bod komen in de cursus Klassenmanagement en 

didactiek voor de ISK. 

 

- Er geven altijd meerdere docenten NT2 les aan een klas. Met meer ogen zie je meer en 

verschillende docenten zien andere dingen. Dat betekent dat het belangrijk is om te 

overleggen en overdracht te doen naar elkaar. Niet alleen m.b.t. de lesstof (waar is dit 

groepje gebleven), maar ook m.b.t. gedrag, hiaten of juist meer behoefte aan uitdaging. 
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2.4 Extra ondersteuning 

 

- We hebben twee onderwijs-assistenten, waarvan er een ook ondersteunt bij de reken- en 

wiskunde lessen. Beide onderwijsassistenten ondersteunen bij de NT2-lessen. Zij bieden aan 

individuele leerlingen en kleine groepjes extra ondersteuning. In de Alfa-klas, de eerste 

klassen en de Route 1-uitstroomgroep worden de leerlingen een paar keer per week door 

een onderwijs-assistent uit de klas gehaald om individueel of in kleine groepjes te werken 

aan het technisch lezen m.b.v. de boekjes van Lezen doe je overal en andere materialen. In 

de andere groepen lezen alleen de leerlingen, die nog extra ondersteuning nodig hebben. 

Verder oefenen de onderwijs-assistenten spreken met leerlingen uit andere klassen, die dit 

nodig hebben. Zij gebruiken hiervoor Taalpingpong en Taaltempo. Tenslotte herhaalt een 

onderwijs-assistent met kleine groepjes soms stof uit IJsbreker+ en Zebra+/Zebra, als dit 

nodig is en bij enkele leerlingen wordt preteaching ingezet om ervoor te zorgen dat die 

leerlingen in de les mee kunnen komen.  

 

- Wij willen met ingang van schooljaar 2019-2020 Leerlingbegeleiders gaan inzetten. Zij zullen 

individuele leerlingen bijv. ondersteunen bij regulatie van gedrag, bij taakaanpak en andere 

executieve functies en zij kunnen docenten handvaten bieden hoe in de klas met deze 

leerlingen om te gaan. Op dit moment zijn we aan het kijken welke kennis en vaardigheden 

we van zo’n Leerlingbegeleider verwachten en welke scholing daar bij zou passen. 

 

- Onze ISK werkt met een schoolontwikkelingsprofiel, SOP. Hierin staat wat wij voor leerlingen 

kunnen doen die extra hulp nodig hebben op de gebieden leerontwikkeling, sociaal-

emotionele ontwikkeling en gedrag (zie bijlage.) Deze extra ondersteuning kan worden 

aangevraagd bij het SWV VO Delflanden. Alle scholen in Delft zijn met het 

Samenwerkingsverband aan het kijken hoe te komen tot een uniform format voor de SOP 

voor alle vo-scholen. Dit proces wordt aangestuurd door het SWV. 
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2.5 Onderwijstijd 

 

- Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd. Onze leerlingen krijgen 32 uur per 

week onderwijs en komen aan de 189 lesdagen die gemaakt moeten worden in het vo. 

 

- Ook wij hebben helaas te maken met lesuitval. Soms zijn docenten ziek, of is er uitval in 

verband met de zes wekelijkse leerlingbesprekingen. Het lukt niet altijd om alle docenten die 

lesgeven aan een klas bij elkaar te krijgen zonder een klas vrij te geven. Bij lesuitval probeert 

de roostermaker te schuiven met uren om te komen tot zo min mogelijk tussenuren voor de 

leerlingen. Daarnaast kunnen docenten extra uren worden ingezet om klassen op te vangen. 

Dit zijn de zogenoemde SB-uren.  

 

- Leerlingen die ziek zijn, of een afspraak hebben, moeten door ouders of verzorgers worden 

afgemeld. Of leerlingen nemen een schriftelijk bewijs mee, dat ze laten zien bij de 

administratie of de conciërge. 
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2.6 Samenwerking 

 

- Ouders en verzorgers zijn de belangrijkste samenwerkingspartners voor een school. Uit 

allerlei onderzoeken is gebleken, dat als ouders betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun 

kinderen, dit een positief effect heeft op de leerprestaties. Wat vooral belangrijk blijkt te zijn, 

is dat ouders hun kinderen wijzen op het belang van onderwijs voor de toekomst en hun 

kansen op de arbeidsmarkt, dat ze hen ondersteunen bij het maken van keuzes en met hen 

meedenken over leerstrategieën. Om kinderen bij te kunnen staan, is het belangrijk dat 

ouders weten wat het Nederlandse onderwijssysteem inhoudt en wat er van hen verwacht 

wordt. Om de ouderbetrokkenheid te vergroten, is besloten te gaan samenwerken met de 

gemeente en met Sleutelpersonen uit verschillende gemeenschappen. De eerste concrete 

actie die deze Sleutelpersonen gaan uitvoeren, is het organiseren van een Ouderavond, die in 

maart 2019 zal plaatsvinden. Hier zal aandacht zijn voor de verschillen tussen de 

Nederlandse cultuur en de cultuur uit de landen van herkomst en voor de verschillen tussen 

het Nederlandse onderwijssysteem en de onderwijssystemen in de landen van herkomst. 

Ook willen we beginnen met het verkennen van de verwachtingen die ouders hebben ten 

opzichte van school en de verwachtingen die wij als school van ouders hebben. De 

Sleutelpersonen denken mee over de inhoud van de Ouderavond en worden ingezet om te 

werven voor en te tolken tijdens de Ouderavond. 

 

- Sinds schooljaar 2018-2019 staat er maandelijks een Nieuwsbrief voor leerlingen, ouders en 

verzorgers op de website van de ISK. Deze Nieuwsbrief wordt ook op papier meegegeven aan 

de leerlingen, omdat niet alle ouders op de website kijken. 

 

- We nemen deel aan het netwerk ISK van het ROC Mondriaan en zijn aangesloten bij de 

netwerkgroep ISK van Spirit4you. Spirit4you houdt zich bezig met het terugdringen van 

voortijdig schooluitval en het bevorderen van de doorstroom van vmbo naar mbo en 

arbeidsmarkt. Dat doen ze d.m.v. verschillende projecten die zijn ondergebracht in een 

aantal thema’s: monitoring, loopbaanoriëntatie, kwetsbare jongeren, begeleiding overstap 

en professionalisering. Andere aangehaakte ISK-scholen zijn: het Diamant College, het Johan 

de Witt en het Edith Stein College uit Den haag en het Oranje-Nassau College uit Zoetermeer. 

 

- We hebben contact met de mentoren van Jeugdformaat. Zij komen mee met de 

intakegesprekken met AMV’ers en onderhouden de contacten met de mentoren van de 

klassen. Zij zijn ons eerste aanspreekpunt, maar daarnaast hebben we ook contact met 

voogden van St. Nidos, de voogdijinstelling voor AMV’ers. Sommige leerlingen zijn al achttien 

jaar en hebben geen begeleiding meer. 

 

- We hebben soms contact met begeleiders van Vluchtelingenwerk of de gemeente over 

bepaalde leerlingen. 

 

- Ieder jaar worden enkele leerlingen aangemeld voor een Taalmaatje van ‘School’s Cool’. Het 

aantal is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is. In het verleden hebben we 
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ook Taalmaatjes gevonden voor leerlingen via de Taalcafés van de bibliotheken in Delft en in 

Pijnacker.  

 

- Alle leerlingen gaan in het tweede jaar op de ISK naar de jeugdverpleegkundige van de 

Jeugdgezondheidszorg GGD Haaglanden. De leerlingen vullen eerst een vragenlijst in. Daarna 

gaan de leerlingen bij de verpleegkundige langs. Ze worden gemeten en gewogen en er 

komen allerlei onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van leerlingen. 

Eventueel verwijst zij leerlingen door naar de schoolarts. Ook kunnen leerlingen via de 

zorgcoördinator worden aangemeld bij de schoolarts. 

 

- Via het Samenwerkingsverband hebben wij een gedragswetenschapper toegewezen 

gekregen. Zij observeert leerlingen in de klas, schrijft rapporten en is aanwezig bij gesprekken 

over en met leerlingen. 

 

- De medewerker van Team Jeugd van de gemeente Delft ondersteunt leerlingen en hun 

ouders, als zij behoefte hebben aan extra zorg. 
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2.7 Praktijkvorming/stage 

 

- De leerlingen in onze route 1 instroomgroepen zijn deels leerlingen met grote achterstanden 

doordat de schoolloopbaan onderbroken is geweest. De leerlingen met potentie ontwikkelen 

zich vaak heel snel en kunnen doorstromen naar een route 2 klas en in een enkel geval naar 

een route 3 klas. De ‘echte route 1 leerlingen’ hebben moeite met de vele uren theorie. Ze 

hebben moeite om zich lang te concentreren en bloeien vaak op tijdens de praktijklessen 

(koken, techniek, sport, tekenen). Het lukte de afgelopen jaren ook niet altijd om de 

leerlingen op een voldoende niveau Nederlands te krijgen om uit te kunnen stromen. 

Daarom zijn we in het schooljaar 2018-2019 begonnen met een pilot ‘stage’. Alle leerlingen 

uit B2 (uitstroomklas route 1) lopen inmiddels stage op de dinsdag. Doel is enerzijds om het 

niveau Nederlands omhoog te krijgen, doordat de leerlingen in een Nederlandstalige 

omgeving werken. Anderzijds willen we dat leerlingen bepaalde vaardigheden aanleren die 

nuttig zijn in een vervolgtraject (werk of entree) en we hopen dat leerlingen een beter beeld 

krijgen van wat ze kunnen, maar ook van wat ze willen. En van wat ze nog niet kunnen en 

waar ze nog aan moeten werken. De eerste indruk is dat leerlingen het fijn vinden om stage 

te lopen en er ook een stukje zelfvertrouwen door krijgen. De mentor van deze groep, die 

ook de stagebegeleiding doet, heeft een LOF-subsidie gekregen en dat geld wordt ingezet om 

een Protocol, Handleidingen en materialen te ontwikkelen om de lessen goed te laten 

aansluiten op de stages. Er zal een programma gemaakt worden om de huidige B1-groep 

(instroomgroep route 1) na de meivakantie voor te bereiden op de stage die zij volgend 

schooljaar gaan lopen. De mentor/stagebegeleider van B2 wordt ondersteund door een 

stagecoördinator, een ervaren collega, die de stageadressen heeft gezocht en die samen met 

haar de stagebegeleiding doet. Deze collega houdt zich verder sinds schooljaar 2017-2018 

bezig met het zoeken van werktrajecten voor enkele zeer zwakke leerlingen waarvan het 

uitgesloten is dat ze naar entree of naar inburgering kunnen en voor wie het ook niet zinvol is 

om op de ISK alle lessen te volgen. Naast de stage krijgen deze leerlingen een aangepast 

lesprogramma op de ISK  

In januari volgt een eerste evaluatie van de pilot. In april 2019 wordt het gemaakte materiaal 

bekeken en geëvalueerd. Dit materiaal zal vervolgens ingezet gaan worden in de Route 1 

eerste klassen. In schooljaar 2019-2020 zal het hele project geëvalueerd worden. Dan kan 

het programma bijgesteld worden en kunnen de materialen indien nodig herschreven 

worden. Met ingang van schooljaar 2020-2021 zal het stageprogramma een vast onderdeel 

uitmaken van het onderwijs aan de Route 1 uitstroomgroep. 

 

- Het doel, de inhoud, de omvang en de organisatie van de stage worden beschreven in het 

stageplan, dat nog in ontwikkeling is. De school maakt afspraken met de leerling over welke 

leeractiviteiten de leerling ontplooit in het kader van het stageplan. In de schriftelijke 

stageovereenkomst staat hoe de begeleiding vanuit school plaatsvindt en door wie en ook 

wat de leeractiviteiten zijn. Tevens wordt er een stagehandelingsplan opgesteld voor elke 

leerling. 
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- Alle ISK’s worstelen met de doelgroep van langzaam lerende leerlingen, die moeite hebben 

met veel theorie. In juni 2019 gaan we onze pilot daarom presenteren op een werkmiddag 

van de werkgroep ISK van de BVNT2 om onze ervaringen te delen met andere ISK-scholen. 
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Toetsing en afsluiting 

 

- Twee tot drie keer per jaar worden de methodeonafhankelijke toetsen NT2 en rekenen 

afgenomen. In januari 2019 zal het Toetsplan klaar zijn, dat vervolgens zal worden 

voorgelegd aan het team.  

Op dit moment is het onderstaande de praktijk: 

In alle klassen worden methodetoetsen afgenomen. Met behulp van de uitslagen van deze 

toetsen wordt gekeken of een leerlingen sneller door de stof kan, of een leerling extra 

ondersteuning nodig heeft, of een en ander moet herhalen. 

In de tweede klassen worden in november en april TOA-toetsen afgenomen voor NT2. Dit 

heeft te maken met het feit dat leerlingen die doorstromen naar het Mondriaan, daar ook in 

april worden getoetst en zich snel daarna moeten aanmelden. Ook andere ontvangende 

scholen willen dat leerlingen rond die tijd definitief worden aangemeld. In januari worden 

leerlingen al voorlopig aangemeld bij de verschillende scholen. Ook voor rekenen en Engels 

worden TOA-toetsen afgenomen.  

De uitslagen van de TOA-toetsen worden met leerlingen en ouders of verzorgers besproken 

om te zien of er onderdelen zijn waar extra aan gewerkt moet worden. 

Bij de eerste klassen worden de toetsen in januari en juni afgenomen, mits leerlingen daar al 

aan toe zijn. Grofweg na Zebra 1 en na IJsbreker+ deel 1. De kinderen in de A1-klas worden 

aan het einde van het alfa-traject alleen getoetst op spreken en luisteren. Een deel van de 

leerlingen van de B1-klassen zal in januari nog niet in staat zijn om de TOA-toetsen te maken, 

omdat zij nog niet ver genoeg in de basismethode gevorderd zijn. Ook echte beginners die 

pas halverwege het jaar in een klas instromen, zullen niet allemaal een TOA-toets kunnen 

maken. 

Op dit moment nemen we de NT2-toetsen van TOA af. Mogelijk zou het beter zijn om de F-

toetsen af te nemen, aangezien hiermee in het voortgezet onderwijs en het mbo gewerkt 

wordt. Verschillende ISK-scholen zijn hier al toe over gegaan. In april maken de leerlingen die 

uitstromen naar het mbo bij het Studie en Loopbaancentrum van het Mondriaan de 1F 

leestoets, <1F/1F rekentoets en een multi-culturele capaciteitentest. Leerlingen die hier hoog 

op scoren en voldoende scoren op Nederlands en rekenen kunnen starten op een mbo 2-

opleiding of mbo 3-opleiding. Zij krijgen dan vrijstelling van vooropleiding. 

Dit schooljaar zijn we gestart met het afnemen van de DMT-toetsen. In november 2018 zijn 

in alle klassen de DMT-toetsen afgenomen met het doel om inzichtelijk te krijgen hoe alle 

leerlingen lezen. Van de leerlingen uit de Alfabetiseringsklas en uit de eerste klassen hebben 

we dat wel in beeld, maar van de leerlingen die geen extra leesondersteuning meer krijgen, 

omdat ze niet echt opvallen als slechte lezers is het goed om te meten hoe ze lezen. Door 

drie keer per jaar de DMT-toetsen af te nemen bij alle leerlingen gedurende hun verblijf op 

de ISK, kunnen we de vorderingen beter bij houden en ingrijpen als het lezen stagneert. 

Technisch lezen is een voorwaarde voor begrijpend lezen. Er zal een toetsschema voor de 

DMT worden  opgenomen in het toetsprotocol. 
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3 Schoolklimaat 

3.1 Veiligheid 

 

- Een school is veilig als de psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen niet door 

handelingen van andere mensen wordt aangetast. 

 

- Uit een enquête, die is gehouden in mei 2018 onder tweedejaars leerlingen, is naar voren 

gekomen dat de leerlingen ons zien als een veilige school, waar ze graag naartoe gaan. 

 

- We hebben een Pestcoördinator en een Vertrouwenspersoon binnen de ISK. Deze 

Vertrouwenspersoon stelt zich aan het begin van het schooljaar voor aan de klassen en de 

naam en contactgegevens van deze Vertrouwenspersoon worden verspreid onder leerlingen 

via de mentoren en hebben ook in een Nieuwsbrief voor leerlingen, ouders en verzorgers 

gestaan. De mentor ondertekent met zijn of haar klas een pestverklaring en die verklaringen 

worden in de school opgehangen. Bij voorkeur in een lokaal, waar een klas veel les heeft. 

 

- Van de docenten verwachten wij, dat zij de regels voorleven en dat zij leerlingen aanspreken 

op het overschrijden van de regels. 

 

3 gouden regels :  

1.We hebben respect voor elkaar 

2.We zorgen dat iedereen goed kan leren.  

3.We spreken zoveel mogelijk Nederlands.  

 

De regels die daaruit voortvloeien :   

1.We hebben respect voor elkaar 

*We hebben respect voor elkaars spullen.  

*We praten rustig en vriendelijk. 

*We lossen conflicten op door te praten. 

*We blijven van elkaar af.  

2.We zorgen dat iedereen goed kan leren.  

*We komen op tijd 

*We nemen al onze spullen mee 

*We zijn in de les.  

*We zorgen voor genoeg rust in de klas.  

*We doen aan het begin van de les onze mobiel uit en in de zak.  Gebruik je toch je mobiel in 

de les ? Dan pakt de docent hem af  en krijg je hem terug aan het einde van de dag.    

*We maken ons huiswerk.  

*We houden ons aan deze regels.  

3.We spreken zoveel mogelijk Nederlands.  

*We spreken zoveel mogelijk Nederlands in de les.  

*We spreken ook zoveel mogelijk Nederlands in de gang, de kantine en op het schoolplein.  
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- Is er geweld gebruikt, dan wordt het incident met de leerling besproken. Daarna wordt de 

leerling naar huis gestuurd, nadat de ouders of verzorgers zijn ingelicht. Er zal zo snel 

mogelijk een gesprek met de leerling en een ouder of verzorger plaatsvinden, waarna de 

leerling weer mee kan draaien in zijn of haar klas. 

 

- Bij pesten en bij discriminatie op grond van verschillen in opvattingen, lichamelijke 

kenmerken, sekse, seksuele geaardheid en geloof wordt dezelfde procedure gevolgd. Op 

onze website staat een pestprotocol. 

 

- Op het algemene deel van de website van het Grotius College staat de regeling ‘schorsen en 

verwijderen’. 

 

- Het Grotius College is een veilige school en is in het bezit van het ‘Veilige school’-certificaat. 

 

- In de beide gebouwen waar wij lokalen huren, hangen op diverse plekken camera’s. De 

beelden worden bewaard en kunnen bekeken worden, indien dit nodig is. 

 

- Samen met een medewerker van de JGZ zijn we aan het ontdekken wat wij de komende 

jaren, met de beperkingen van twee krappe locaties zonder volwaardige kantine, kunnen 

doen om een Gezonde School te worden. Een Gezonde School zijn betekent niet alleen 

aandacht voor gezonde voeding, maar ook voor welbevinden, voor de gevaren van social 

media en verslavingen etc. 
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3.2 Pedagogisch klimaat 

 

- Onze docenten zijn belangrijk. Zij hebben onder meer een opvoedende taak. Het is belangrijk 

dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Docenten creëren daartoe 

een veilig en gestructureerd klimaat waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd 

voelen. Kernwaarden zijn hierbij: relatie, competentie en autonomie (Deci & Ryan). Binnen 

de ISK hechten wij veel waarde aan een positieve en motiverende leraar. Hierbij hebben wij 

de volgende ambities: 

 

*Docenten bieden de leerlingen structuur. 

*Docenten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen. 

*Docenten gaan op een positieve manier en met belangstelling met de leerlingen om. 

*Docenten zorgen voor veiligheid. 

*Docenten hanteren de afgesproken regels en afspraken. 

*Docenten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken. 

 

-  Wij gaan uit van de volgende kernwaarden: 

*Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de samenleving.                                          

*Leerlingen maken hun eigen keuzes en zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun keuzes. Dit is 

niet vanzelfsprekend voor veel van onze leerlingen. Ouders hebben een grote inbreng in de 

keuzes van hun kinderen en proberen hier ook in te sturen. Ze willen niet dat hun dochter 

naar het Grafisch Lyceum gaat, want het beroep van grafisch vormgever is niet wat zij 

wensen voor hun kind, ondanks dat het past bij dat kind.                                                                      

*Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten. Wij proberen tijdens de 

mentorlessen en de lessen LOB kinderen bewust te maken van wie ze zijn, wat ze kunnen en 

wat ze willen.                                                                                                                                                   

*Leerlingen komen op voor zichzelf, maar schaden daarbij de autonomie van anderen niet.               

*We willen leerlingen voorbereiden op een toekomst in een gedigitaliseerde maatschappij. 

Daartoe hebben we sinds dit schooljaar het vak Digitale Vaardigheden ingevoerd in de 

instroomgroepen. Eind van dit schooljaar gaan we kijken of we hiermee voldoende 

vaardigheden en competenties bieden aan onze leerlingen. 
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4 Onderwijsresultaten 

 

4.1 Leerresultaten 

 

- Wij nemen intaketoetsen af om het niveau Nederlands en de potentie van leerlingen in zicht 

te krijgen. Op basis van die informatie en m.b.v. de informatie van toeleverende scholen 

worden leerlingen in een route en in een klas geplaatst. Iedere zes weken bespreken we met 

het docententeam, de zorgcoördinator en de coördinator van de ISK hoe het met een leerling 

gaat. Ligt deze leerling op schema? Gaat het uitstroomprofiel bereikt worden? Zo niet, wat 

kunnen wij eraan doen om te zorgen dat het uitstroomprofiel wel gehaald wordt? Is het 

nodig dat het uitstroomprofiel bijgesteld wordt? Zorgen worden met leerlingen en ouders 

besproken en indien nodig wordt er extra ondersteuning geboden. Die extra ondersteuning 

wordt deels door de onderwijs-assistenten verzorgd, daarnaast worden taakuren van 

docenten gebruikt voor extra ondersteuning. De coördinator regelt de extra ondersteuning 

en bij de zes wekelijkse leerlingbesprekingen wordt besproken of de extra ondersteuning 

effect heeft gehad en of de extra ondersteuning nog steeds nodig is. Soms wordt ervoor 

gekozen om een leerling binnen een klas bij een ander niveaugroepje te plaatsen en soms 

wordt er ook voor gekozen om leerlingen in een andere klas te plaatsen. Het kan zijn dat 

leerlingen een en ander moeten herhalen. Snelle, goede leerlingen mogen versnellen en naar 

een volgende groep toewerken. Ook oudere leerlingen krijgen bij ons de tijd om een 

behoorlijk niveau te verwerven, voordat ze doorstromen. Dit alles betekent dat we actief 

bezig zijn met het bieden van passend onderwijs aan onze leerlingen.  

 

- De resultaten van de leerstofonafhankelijke toetsen (TOA-toetsen) worden al een aantal 

jaren vastgelegd en bewaard. Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 willen we gaan 

kijken of de leeropbrengsten door de nieuwe werkwijze (het werken met leerlijnen en 

streefniveaus) inderdaad omhoog zijn gegaan. Daartoe zullen we de uitslagen van de TOA-

toetsen voor Nederlands en rekenen van de afgelopen drie schooljaren naast elkaar leggen 

en tijdens het teamoverleg in juni 2019, wanneer alle TOA’s zijn afgenomen, zullen we de 

uitslagen bespreken. We zullen daarbij ook kijken of de leerlingpopulaties die de toetsen 

gemaakt hebben in de verschillende jaren vergelijkbaar zijn en we zullen kijken naar 

eventuele andere factoren die een rol gespeeld kunnen hebben bij de uitkomsten. Tevens 

blijven we de leerlingen die uitstromen volgen om te weten hoe deze leerlingen het doen en 

of wij goed doorverwezen hebben. Met de verschillende scholen blijven we in gesprek over 

hoe onze leerlingen het doen en wat wij leerlingen extra mee zouden kunnen geven. Op dit 

moment is vanuit verschillende vo-scholen aangegeven, dat wij meer zouden kunnen doen 

aan studievaardigheden, met name plannen. Ook wordt aangegeven dat het taalniveau te 

laag zou zijn. Het is echter logisch dat onze leerlingen nog steeds een flinke taalachterstand 

hebben. Als er een basis is gelegd op de ISK, is het juist goed voor onze leerlingen om in een 

Nederlandstalige omgeving te leren. Hier maken zij de volgende sprong. Bovendien kunnen 

zij hier aan het reguliere curriculum werken, iets wat bij ons niet kan. 
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- Analfabete leerlingen komen in de Alfa-klas (A1). Streven is dat zij zo snel mogelijk 

doorstromen naar een reguliere ISK-klas. Daartoe wordt de klassengrootte van 

Alfabetiseringsklas (10 leerlingen) en de eerstejaars Route 1-klassen (12 leerlingen) 

teruggebracht met ingang van januari 2019.  

 

- De leeropbrengsten met betrekking tot het technisch en begrijpend leesonderwijs zijn erg 

belangrijk voor succes in het vervolgonderwijs. Wij sturen bijv. relatief veel leerlingen naar 

ROC’s om daar een vorm van mbo-onderwijs te gaan volgen. Die ROC’s nemen toetsen af om 

te bepalen of leerlingen naar verwachting succesvol zullen zijn. Zij nemen een 

Capaciteitentest af, een Rekentoets en een Leestoets (1F). De afgelopen jaren bleven de 

resultaten voor de TOA-leestoetsen NT2, die wij zelf afnemen, gemiddeld genomen achter bij 

die van de luister- en schrijftoetsen. Ook zien we dat leerlingen op de A1-A2 TOA-leestoets 

A2 halen, maar vervolgens niet altijd in staat zijn om op de A2-B1 TOA-leestoets ook A2 te 

halen. Dit komt omdat de laatste toets een veel groter beroep doet op begrijpend lezen. 

Streven is om de leeropbrengsten m.b.t. het leesonderwijs te verhogen. We zullen veel meer 

aandacht moeten gaan besteden aan leeskilometers maken en leesstrategieën oefenen 

m.b.v. modeling. Dit is een belangrijke leerkrachtvaardigheid bij begrijpend leesonderwijs. 

Door modelgedrag laat de leerkracht zien hoe je betekenis aan een tekst ontleent. Wellicht 

biedt ‘Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd’ dat voortkomt uit de nieuwe CAO-afspraken 

voor het vo mogelijkheden om hieraan te gaan werken in het schooljaar 2019-2020. In het 

schooljaar 2020-2021 zouden de resultaten hiervan merkbaar moeten zijn. 

 

- Het Grotius College heeft het programma Cum Laude aangeschaft. We zijn aan het kijken of 

het mogelijk is om dit programma ook binnen de ISK in te zetten om de opbrengsten van ons 

onderwijs beter in beeld te krijgen.  
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4.2 Sociale en maatschappelijke competenties 

 

- In de eerste klassen wordt de methode Welkom op school ingezet tijdens de mentorlessen. 

Dat is een methode van Pharos en hij bevat lessen over relaties en seksualiteit voor 

nieuwkomers. Door met elkaar te praten naar aanleiding van de opdrachten in het werkboek 

maken de leerlingen kennis met de verschillende achtergronden en culturen van klasgenoten 

en wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse cultuur en 

andere culturen. Ook wordt met deze methode tegemoet gekomen aan een stukje LOB. Met 

name als het gaat om de vragen: wie ben ik en wat kan ik? 

 

- We hebben sinds dit schooljaar het vak KNS op het programma staan. Daartoe worden nu 

materialen gezocht en ingezet en wordt gekeken wat goed werkt en wat niet. We zijn daar in 

het schooljaar 2017-2018 mee begonnen, maar hebben toen geconcludeerd dat de 

methodes KNS, die worden ingezet bij de Inburgering en die zijn geschreven voor 

volwassenen niet aansluiten bij onze leerlingen en bij onze doelstellingen. In december 2018 

hebben we een subsidie ontvangen om een tweejaarlijks programma met buitenschoolse 

activiteiten ter ondersteuning van het vak KNS op te zetten. Er komen twee programma’s: 

voor de instroom- en voor de uitstroomgroepen. Met de instroomgroepen gaan we bijv. eten 

kopen op de markt en gaan we naar de Centrale Bibliotheek in Delft, met de tweede klassen 

gaan we bijv. naar het Binnenhof en de Tweede Kamer in Den Haag en naar museum 

Boymans van Beuningen en de brandgrens in Rotterdam.  Het is de bedoeling dat er m.i.v. 

schooljaar 2020-2021 een vast programma ligt voor de jaren daarna.  

 

- We hebben aan het begin en aan het einde van het schooljaar een Sportdag. Leerlingen doen 

mee aan sporttoernooien waar ook andere middelbare scholen uit Delft aan mee doen, zoals 

voetbaltoernooien en een tennis- en basketbaltoernooi. We gaan ieder jaar schaatsen op de 

schaatsbaan in Delft. We brengen een bezoek aan het VAK, waar kinderen workshops krijgen 

aangeboden op het gebied van beeldende vorming, dans of muziek. Ieder jaar wordt het 16-

talen-feest gehouden. Kinderen nemen dan eten mee uit het land van herkomst en kunnen 

elkaars gerechten uitproberen. Ook worden traditionele dansen uitgevoerd door groepjes 

leerlingen. 

 

- We stimuleren leerlingen om lid te worden van een vereniging, of om bijv. naar zwemles of 

muziekles te gaan. Leerlingen komen dan in contact met Nederlanders en zullen Nederlands 

moeten spreken. Onze gymdocent is intermediair van het Jeugdsportfonds. Ook via andere 

regelingen, zoals de Delftpas, de Ooievaarspas, of de Westlandpas kunnen ouders met weinig 

geld tegemoetkomingen ontvangen voor de kosten van sport- of culturele activiteiten. 

 

- In de eerste klassen is in het schooljaar 2017-2018 het project ‘Biking to school’ geweest. 

Kinderen konden voor weinig geld een tweedehands fiets aanschaffen en er zijn 

praktijklessen geweest over verkeersveiligheid. Daarna hebben leerlingen 30 dagen lang hun 

fietskilometers bij gehouden en die zijn gesponsord door verschillende bedrijven. Het geld 

dat bij elkaar is gefietst, was voor de Voedselbank. Dit schooljaar zal het project weer 

worden aangeboden aan de eerste klassen.  
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4.3 Vervolgsucces 

 

- Een deel van de leerlingen die de ISK verlaat, stroomt door naar een andere afdeling binnen 

het Grotius College. Zij gaan naar de Praktijkschool, naar het vmbo of naar de 

mavo/havo/vwo-afdeling van het Grotius College. Wij hebben goed zicht op de prestaties 

van deze leerlingen. Twee keer per jaar worden bij deze leerlingen TOA’s NT2 afgenomen om 

de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen blijven volgen. Verder staat de ISK jaarlijks een 

deel van het budget af aan de andere locaties. Die kunnen met dit geld zes uur 

ondersteuning Nederlands bieden aan ex-ISK-leerlingen. We vinden dat de doorstroom en de 

overdracht naar de andere locaties en ook naar andere scholen beter kan. Daartoe zijn al 

gesprekken geweest met collega’s van onze mavo/havo/vwo-afdeling en er zullen nog meer 

gesprekken volgen. Ook omdat we willen weten wat de effecten zijn van onze nieuwe 

werkwijze met leerlijnen, uitstroomprofielen en streefniveaus. We willen in kaart brengen 

welke leerlingen succesvol zijn en welke leerlingen niet en waarom dit zo is. In maart 2019 

hebben we een bijeenkomst met collega’s van de Praktijkschool om te praten over het 

onderwijs op de Praktijkschool en over hoe we de doorstroom en overdracht naar de 

Praktijkschool kunnen verbeteren. Ook met onze vmbo-afdeling is afgesproken dat we dit 

schooljaar in gesprek gaan met elkaar. 

 

- Een groot deel van onze leerlingen stroomt uit naar diverse mbo-opleidingen van 

verschillende ROC’s. De contacten met het Mondriaan zijn afgelopen jaar verbeterd en we 

nemen deel aan het ISK-netwerk van het Mondriaan. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt 

met een Tijdpad over voorlichting, toetsen, aanmelding en intake bij het Mondriaan. Om alle 

leerlingen die naar het MBO gaan goed te kunnen blijven volgen doen we sinds dit schooljaar 

ook mee met VOROC.  

 

- Afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om leerlingen op technische opleiding binnen het 

MBO te plaatsen. We willen dit schooljaar helder krijgen, wat hier precies de reden van is en 

we willen nader in gesprek met verschillende technische opleidingen zelf, omdat we hebben 

ervaren dat het ISK-netwerk ons hierbij niet kan helpen. Onze maatschappij heeft behoefte 

aan mensen met een technische opleiding en daarom is het vreemd, dat wij moeilijk 

leerlingen op dergelijke opleidingen kunnen plaatsen. Voor onze leerlingen biedt een 

technische opleiding waarschijnlijk ook veel meer perspectief dan de opleiding verkoop, waar 

leerlingen dan maar noodgedwongen naartoe gaan. 

 

- We hebben het voornemen om dit schooljaar ook de banden met andere vo-scholen aan te 

halen. Een uitdaging hierbij is, dat veel scholen niet een vast aanspreekpunt hebben, maar 

dat zij werken met bouwcoördinatoren en leerlingen vallen steeds weer onder een andere 

bouwcoördinator.  

 

- Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we met de leerlijnen en streefniveaus van het 

ITTA/LOWAN. De leerlingen volgen leerroutes op maat, die passen bij het beoogde 

uitstroomprofiel. Leerlingen worden voorbereid op en begeleid naar de vorm van 

vervolgonderwijs, die het best bij hun past. Voor de scholen waar wij leerlingen plaatsen, is 
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het nieuw dat er meer leerlingen worden doorverwezen naar de hogere niveaus. In het 

verleden was het vaak zo, dat leerlingen met potentie op grond van hun taalachterstand toch 

op het vmbo terecht kwamen en de oudere leerlingen startten automatisch op een entree-

opleiding. Nu verwijzen we binnen het ISK-onderwijs veel meer leerlingen door naar mavo, 

havo, vwo en de hogere niveaus van het MBO. De contacten met het MBO zijn afgelopen 

schooljaar geïntensiveerd en we merken dat leerlingen in het algemeen sneller geplaatst 

worden op MBO niveau 2, 3 of 4 en daar ook succesvol zijn. VO-scholen zijn nog huiverig en 

zien nog vooral de taalachterstand en minder de potentie van leerlingen.   
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5 Kwaliteitszorg en ambitie 

 

5.1 Kwaliteitszorg 

 

- Zorg is belangrijk op de ISK. We hebben veel kwetsbare leerlingen, die soms uit een 

oorlogssituatie komen, soms een zware reis met veel ontberingen achter de rug hebben, of 

die anderszins veel hebben meegemaakt. De basiszorg op onze ISK is goed. Mentoren zijn 

tevens docent NT2. Zij zien hun mentorklas veel en doen veel voor hun leerlingen. 

 

- In het verleden was er weinig begeleiding voor het team door een zorgcoördinator. Dit 

betekende dat er leerlingen waren met een specifieke ondersteuningsbehoefte, die niet 

adequaat werden geholpen. Dit was een onwenselijke situatie en daarom is met ingang van 

schooljaar 2018-2019 een extra zorgcoördinator aangesteld en is de zorgcoördinatie 

uitgebreid van een dag naar drie dagen. We willen dat het dit schooljaar niet meer voorkomt, 

dat een mentor of het team aangeeft dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft en dat 

de aanvraag door tijdgebrek van de zorgcoördinator niet (op tijd) wordt ingezet. Op dit 

moment is al duidelijk dat leerlingen eerder in beeld zijn bij de zorgcoördinatie en dat er 

eerder actie wordt ondernomen. Wel merken we dat vervolgstappen door 

Samenwerkingsverband en/of gemeentes soms lang op zich laten wachten. Daarom is het 

belangrijk om de banden, met Samenwerkingsverband en de verschillende gemeentes 

waarmee we te maken hebben, aan te halen. 

 

- Aan het eind van het schooljaar gaan we evalueren of deze leerlingen vervolgens adequaat 

worden geholpen door hulpverlening, gemeente en Samenwerkingsverband. Met die 

resultaten kunnen we het gesprek aangaan met deze partijen. Wat kunnen we met z’n allen 

doen om de zorg optimaal in te richten? In het jaarplan 2019-2020 van de ISK zal een 

actieplan SWV en passend onderwijs worden opgenomen. 

 

- Voor de komende vier jaar zijn onze ambities m.b.t. de zorg de volgende: 

betere verslaglegging door mentoren en zorgcoördinatoren; het aanpakken van het verzuim; 

intensievere samenwerking met gemeentes en Samenwerkingsverband; het werken met 

OPP’s en het gebruiken van Handelingsdeel van het OPP voor de leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 
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5.2 Kwaliteitscultuur 

-  Het Grotius College vraagt van alle docenten bepaalde competenties en vraagt van alle 
docenten om binnen een redelijk termijn een bevoegdheid te halen, indien die nog niet 
aanwezig is. Daarnaast is het belangrijk dat ISK-docenten over de volgende competenties 
beschikken: 

*Docenten handelen overeenkomstig de missie en visie van de school. 

*Docenten zijn in staat om hun taalgebruik aan te passen aan de behoeften van leerlingen op 
verschillende niveaus (van beginner tot gevorderde en van langzame leerder tot snelle 
leerder). 

*Docenten zijn in staat de beginsituatie van individuele leerlingen te bepalen en kunnen hun 
onderwijsplanning hier op afstellen. 

*Docenten zijn in staat om te zien of het lesmateriaal geschikt is voor de leerlingen of dat er 
aanpassingen nodig zijn. 

*Docenten bieden gevarieerde onderwijsleersituaties gericht op communicatie, dus maken 
veel gebruik van interactieve werkvormen. 

*Docenten bieden een veilig klassenklimaat en een prettige sfeer, waarin iedere leerling 
optimaal tot leren kan komen. 

*Docenten hebben een open houding te aanzien van cultuurverschillen. 

*Docenten kunnen omgaan met het feit dat een groot deel van de leerlingen nauwelijks of 
geen ervaring heeft met studievaardigheden en schoolse conventies.   

*Docenten bereiden hun lessen en vergaderingen voor en doen overdracht aan collega’s. 

*Docenten zijn aanspreekbaar op resultaten en het nakomen van afspraken. 

*Docenten willen zichzelf blijven ontwikkelen. 

 

- Wij zijn enorm gegroeid de afgelopen drie jaar en er zijn veel nieuwe docenten komen 

werken op de ISK. Allemaal hebben ze bepaalde kwaliteiten. Het werken op een ISK vraagt 

echter heel veel van docenten: goed zijn in klassenmanagement, pedagogiek, didactiek, 

kennis van NT2, kennis van het vervolgonderwijs, omgang met getraumatiseerde leerlingen 

etc. Daarom gaan we als team van december 2018 t/m maart 2019 scholing volgen op het 

gebied van Klassenmanagement en didactiek toegespitst op het werken in een ISK met zijn 

voortdurende tussentijdse instroom, grote verschillen in beginniveau, potentie, 

studievaardigheden, diverse culturen etc.  

 

- De coördinator woont regelmatig lessen bij en bespreekt die lessen na met de betrokken 

docent. Docenten wordt gevraagd om bij elkaar in de les te gaan kijken en die lesobservaties 

met elkaar te bespreken. Jaarlijks voert de coördinator met alle teamleden 

functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, o.a. aan de hand van een lesbezoek. 

 

- Teamleden worden wekelijks geïnformeerd over alles wat speelt in de ISK door een 

Nieuwsbrief die wordt gemaakt door de coördinator van de ISK. Ook andere collega’s kunnen 

via deze weg de rest van het team informeren. 
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5.3 Personeelsbeleid 

Het is moeilijk om docenten te vinden die zowel een onderwijsbevoegdheid als een NT2-

certificaat hebben. Via onderstaande link zijn de bevoegdheidseisen te vinden voor docenten 

die werken op een ISK. 

http://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2016/10/Staatscourant-2016-50173-PABO-ISK-

bekwaamheid-benoembaar.pdf 

We stimuleren collega’s om aan de bevoegdheidseisen te werken en zich bij te scholen op 

het vlak van NT2. Dat laatste geldt ook voor de collega’s die al een vaste aanstelling hebben, 

maar nog geen NT2-certificaat. Alleen als aan de bevoegdheidseisen is voldaan, kunnen 

docenten een vaste aanstelling krijgen. Docenten kunnen maximaal drie jaar zonder vaste 

aanstelling werken binnen de ISK. 

Verder is het Personeelsbeleid gelijk aan dat van de rest van het Grotius College. 
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5.4 Verantwoording en dialoog 

 

- Dit schoolplan is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe wij werken, wat onze sterke punten 

zijn en hoe wij ons verder willen ontwikkelen. Het geeft een beeld van de situatie zoals die is 

en tevens van onze ambities en plannen. Er worden prioriteiten en doelstellingen geschetst 

die houvast bieden bij processen in onze school die gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Wij 

willen laten zien, dat wij een school in ontwikkeling zijn, maar ook een school waar leerlingen 

zich voelen als in een bad warm water. Een kleine veilige school, waar je de volwassenen 

kunt vertrouwen, waar je Nederlands leert en waar je leert hoe de Nederlandse 

maatschappij in elkaar zit. 

 

- Dit schoolplan is bedoeld om de dialoog gaande te houden tussen teamleden, bestuur en 

medezeggenschapsraad. En natuurlijk is dit schoolplan ook bedoeld als verantwoording naar 

de overheid toe. Ook ouders en verzorgers kunnen zich via onze website op de hoogte 

stellen van de inhoud van dit Schoolplan.  
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Zorg – verantwoording 
toelichting en motivatie -Het moet duidelijk zijn welke taken bij docenten, mentoren en 

zorgcoördinatoren liggen.  

-Verder moet helder zijn wat vastgelegd moet worden door wie en 

waar dit kan.  

doel  -Alle leerlingen met een zorgvraag worden herkend en geholpen. 

 -Alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden geholpen. 

werkwijze/planning -Er komt een nieuw OPP en docenten krijgen instructie bij het invullen van 
de OPP’s. 
-De mogelijkheden van verslaglegging via Magister en overdracht naar 
andere scholen via OSO wordt onderzocht.  
-De samenwerking met het Samenwerkingsverband VO Delflanden en de 
verschillende gemeentes zal gezocht en verbeterd worden. 

wanneer gereed? gedurende schooljaar 2018/2019 

wanneer evaluatie? -In november 2018 is een eerste versie van het nieuwe OPP gereed 
gekomen. Zorgcoördinatoren en coördinator ISK hebben dit OPP bekeken. 
-In januari 2019 komt er een nieuwe verbeterde versie van het OPP en dan 
zal deze versie voorgelegd worden aan het team. Vervolgens zal daar mee 
gewerkt gaan worden.  
-In juli 2019 wordt de bruikbaarheid van dit OPP geëvalueerd met 
zorgcoördinatoren, mentoren en coördinator ISK. 
-Alle scholen in Delft gaan een gezamenlijk format krijgen voor het SOP. Dit 
wordt aangestuurd door het SWV. In oktober 2018 is er een eerste versie 
gekomen, maar die is door alle scholen afgekeurd. Later dit schooljaar 
komt er een nieuwe versie. 
-In oktober 2019 zullen vervolgscholen benaderd worden met de vraag of 
zij tevreden zijn over het OPP dat is meegekomen met ex-ISK-leerlingen. 
-De zorgcoördinatoren hebben sinds dit schooljaar regelmatig overleg met 
SWV en Team Jeugd van de gemeente Delft. Met Team Jeugd is er een 
driewekelijks overleg, met het Samenwerkingsverband is er iedere zes 
weken overleg, waarbij alle zorgcoördinatoren van alle vo scholen in Delft 
aanwezig zijn. Ook met andere gemeentes zijn er gesprekken geweest, o.a. 
over de aanpak van het verzuim.  
-In juli 2019 wordt de samenwerking met SWV en gemeentes geëvalueerd. 
 

benodigde middelen Extra uren voor het ontwikkelen van OPP, SOP, Takenlijst mentoren. 

benodigde ondersteuning Rob Rietdijk is zorgcoördinator bovenbouw en heeft extra uren voor het 
ontwikkelen van OPP, SOP etc. 

uitvoerende(n)   Mentoren (Iris Riemers, Marjon van Paassen/Nawid Daud, Inci Demirci, 
  Yvonne van der Paardt, Jeroen Woltjer, Eefje Barning, Neels Bos, Bernard  
  Nieuwendijk, Sophie Gijsen), zorgcoördinatoren (Marjolein Dijkgraaf en  
  Rob Rietdijk), doorstroomcoördinator (Mirjam Koot), coördinator ISK  
  (Nicole Otter) 
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Terugdringen langdurig verzuim en te laat komen 
toelichting en motivatie -Het veelvuldig of langdurig ongeoorloofd verzuim is m.n. onder AMV’ers 

hoog en moet omlaag gebracht worden. Leerlingen hebben twee jaar recht 
op Nieuwkomersgelden en die tijd moet optimaal gebruikt worden om 
Nederlands en andere dingen te leren. Dat lukt niet als leerlingen niet 
(voldoende) naar de lessen komen. 
-Te laat komen is ISK-breed een probleem. Door te laat te komen, worden 
de lessen verstoord en missen de leerlingen een deel van de les. 

doel -Terugdringen van het ongeoorloofd verzuim. 
-Terugdringen van het te laat komen. 

werkwijze/planning -Als school moeten wij Magister beter invullen. 

-Ouders en leerlingen moeten geoorloofd verzuim doorgeven. 

-Twee collega’s hebben taakuren elk 20 taakuren (een half uur per week) 
gekregen om het verzuim te coördineren. Zij kijken wekelijks welke 
leerlingen ongeoorloofd verzuimd hebben. Zij geven een brief met de data 
en uren van het verzuim aan de mentoren en krijgen die brieven (via de 
mentoren) ondertekend terug. 

-Een van de conciërges coördineert het te laat komen. Hij spreekt corvee af 
met leerlingen en geeft een brief over het te laat komen aan de mentoren. 
Hij krijgt die brieven (via de mentoren) ondertekend terug. 

-Mentoren bespreken de verzuimde uren met de leerlingen en het te laat 
komen en geven de brief mee aan de leerlingen. Zij zorgen dat de 
ondertekende brieven weer terugkomen bij de verzuimcoördinatoren en 
de conciërge. Zij geven het aan de administratie door als ongeoorloofd 
verzuim geoorloofd blijkt te zijn. Mentoren bellen na, als brieven niet 
terugkomen of bespreken dit tijdens rapportgesprekken en andere 
gesprekken met ouders of verzorgers. 

-Veelvuldig te laat komen en ongeoorloofd verzuim worden eerder gemeld 
bij Leerplicht door de zorgcoördinator.  

wanneer gereed? Gedurende schooljaar 2018/2019 

wanneer evaluatie? Januari en juli 2019 

benodigde middelen Magister moet goed worden bijgehouden door de administratie en 
conciërge. De school moet goed bereikbaar zijn via telefoon. 

benodigde ondersteuning Taakuren verzuimcoördinatoren (half uur per week per persoon),  
  inzet conciërge, inzet mentoren 

uitvoerende(n) Rob Rietdijk (zorgcoördinator), Erik Alblas (verzuimcoördinator 
onderbouw), Rob de Reuver (verzuimcoördinator boven bouw), David 
Nanning (conciërge) 
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Verbeteren klassenmanagement en didactiek 
toelichting en motivatie In mei 2018 heeft de onderwijsinspectie geoordeeld dat verdere 

differentiatie binnen de taal- en rekenlessen naar instructie en verwerking 
de lessen effectiever zal maken. Ook kan het onderwijs gevarieerder, 
interactiever en aanschouwelijker. Onze leerlingen zijn gemiddeld twee 
jaar bij ons en hoe meer wij ze mee kunnen geven en hoe beter wij ze 
kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs, hoe makkelijker de 
overstap naar regulier onderwijs zal zijn. 

doel -De betrokkenheid van leerlingen bij de onderwijsactiviteiten verhogen en 
er voor zorgen dat leerlingen beter zelfstandig werken, minder snel zullen 
afdwalen en minder bezig zijn met andere zaken. 
-Het uiteindelijke doel is het verhogen van de leeropbrengsten. 

werkwijze/planning   -Alle teamleden volgen de cursus Klassenmanagement en Didactiek. Er   
  komt een Startbijeenkomst, waarin geïnventariseerd zal worden wat de  
  teamleden zelf graag willen leren, gevolgd door vier  
  scholingsbijeenkomsten. Voor iedere bijeenkomst zal er huiswerk  
  opgegeven worden (30-60 minuten per keer). 
  -De coördinator bezoekt lessen en bespreekt die na met de docenten. 
  -Aan docenten wordt gevraagd, of zij bij collega’s in de les willen kijken en 
    of zij die les vervolgens willen nabespreken. 
  -Bekeken zal worden of DOT ingezet kan worden bij de lesbezoeken. 

wanneer gereed? -Gedurende schooljaar 2018/2019 zijn er lesbezoeken en nabesprekingen. 
-De startbijeenkomst van de cursus is op 13 december 2018, de overige 
bijeenkomsten zijn op 10/1, 6/2, 5/3, 19/3. 

wanneer evaluatie? -De lesbezoeken en nabesprekingen worden in juli geëvalueerd. 
-De cursus wordt in april geëvalueerd met het team en coördinator ISK en 
trainers van de UVA zullen dit bespreken.  
-DOT wordt z.s.m. bekeken en indien bruikbaar ingezet. Streven is dit in 
februari duidelijk te hebben en het indien bruikbaar in te gaan zetten vanaf 
maart 2019. 

benodigde middelen Cursus Klassenmanagement en didactiek, gegeven door trainers van de 
UVA, betaald door het Grotius College. 

benodigde ondersteuning Coördinator ISK, collega’s die bij elkaar gaan kijken en samen de lessen 
bespreken. 

uitvoerende(n) Alle docenten en de onderwijs-assistenten van de ISK. 
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Toetsprotocol 
toelichting en motivatie -In het schooljaar 2018/2019 zijn er afspraken gemaakt over de afnames 

van de TOA-toetsen voor NT2 en rekenen. De TOA’s worden al een aantal 
jaren afgenomen, maar er stonden geen duidelijke afspraken en 
verantwoordingen op papier. Wanneer wordt welke leerling waarom 
getoetst? Die afspraken staan nog niet op papier, omdat de 
toetscoördinator met ziekteverlof was en deels nog is. We vinden het 
belangrijk om een Toetsprotocol te hebben, waarin dit alles is vastgelegd.  
-Ook het toetsen in de Alfa-klas zal daarin vastgelegd moeten worden. Er 
wordt inmiddels gewerkt met de Alfa-niveaus (Alfa A, Alfa B, Alfa C), maar 
er zijn nog geen eenduidige afspraken over wanneer welke toets wordt 
ingezet. 
-Ook de toetsafnames bij de intake zullen een plek krijgen in het 
Toetsprotocol. 
-Verder worden sinds dit schooljaar de DMT-toetsen ingezet. Ook de 
afspraken en verantwoording m.b.t. de afname van die toetsen zullen in 
het Toetsprotocol komen. 

doel -Het volgen van leerlingen gedurende hun verblijf op de ISK om te kunnen 
meten of leerlingen op schema lopen, of kunnen versnellen, of hiaten 
hebben die aangepakt moeten worden. 
-Monitoren of het uitstroomprofiel met de daaraan gekoppelde 
streefniveaus gehaald gaat worden. 

werkwijze/planning   Toetsprotocol wordt geschreven, ingezet en aan het einde van het  

  schooljaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

wanneer gereed?   Toetsprotocol is in januari gereed. 

wanneer evaluatie? Februari en juli 2019 

benodigde middelen   Het nieuwe Toetsplafform JIJ! Van ICE is niet erg gebruiksvriendelijk en 
  vertoont nog een hoop kinderziektes. Dialoog met ICE. 

benodigde ondersteuning   Mirjam Koot (Toetscoördinator) coördineert de afname van de TOA-    
  toetsen en heeft regelmatig contact met ICE 

uitvoerende(n)   Mentoren die de TOA’s afnemen (zie onderdeel zorg en verantwoording),  
  docenten rekenen/wiskunde en Engels (nemen zelf de TOA’s af),  
  Iris Riemers (docent NT2, neemt Intaketoetsen af), Mirjam Koot  
  (Toetscoördinator), Nicole Otter (neemt Gespreksleidraad en Tempo   
  leestoetsen af bij de intake). 
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Stage voor de Route 1 Uitstroomgroep (B2) 
toelichting en motivatie We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het niet goed lukt om een deel   

van de langzaam lerende leerlingen op de streefniveaus voor NT2 en 
rekenen te krijgen, die horen bij hun uitstroomprofiel. Lange dagen in de 
schoolbanken zijn moeilijk voor deze leerlingen. Daarom zijn we in 
schooljaar 2018-2019 gestart met een pilot stage voor de Route 1 
uitstroomgroep, waarbij deze groep op dinsdag stage loopt. Na dit 
schooljaar willen we een programma en lesmateriaal hebben, waarmee we 
de stage een vaste plek kunnen geven in het curriculum. 

Verder zijn er verkennende gesprekken geweest met SWV en gemeente 
om te komen tot werktrajecten met extra taalondersteuningen voor de 
Route 1 uitstromers die niet naar een vervolgopleiding kunnen. 

 

doel  -Verbeteren van het Nederlands. 

 -Aanleren van werknemersvaardigheden en kennis en vaardigheden die 

  nodig zijn in vervolgopleiding of werktraject. 

 -Oriëntatie op vervolgonderwijs en beroep. 
 -Als leerlingen na een jaar in de stageklas niet kunnen uitstromen naar het  
  mbo, willen we ze graag via de gemeente in een werktraject laten starten  
  in combinatie met een taaltraject (bijv. inburgering). Doel van de  
  werktrajecten is om in de praktijk, met extra taalondersteuning 
  zo taalvaardig te worden, dat in de toekomst een vervolgopleiding (BBL)  
  alsnog mogelijk is. Wij verwachten dat dit voor een deel van deze  
  leerlingen zeker gaat lukken. Zij hebben alleen meer tijd nodig om zich  
  voldoende te kunnen ontwikkelen. 

werkwijze/planning De stagecoördinator (Dick Smits) zoekt de stages en doet een deel van de 
stagebegeleiding. Verder coacht hij de mentor/stagebegeleider (Eefje 
Barning). Eefje heeft uren via het LOF om materialen te ontwikkelen. Zij zal 
hierin bij worden gestaan door Dick en diverse andere collega’s. Bedoeling 
is dat zoveel mogelijk collega’s die lesgeven aan de Route 1 klassen worden 
meegenomen in het proces. Doel is ook om straks een mooi project met 
een duidelijk programma te kunnen presenteren aan andere ISK-scholen. 
Voor de meivakantie (2019) zal er lesmateriaal liggen dat gebruikt gaat 
worden in de instroomgroepen Route 1 ter voorbereiding op de stage, die 
deze leerlingen in het schooljaar 2019-2010 gaan lopen. In september 
2019 zal er een nieuwe klas stage lopen en zal het stageproject en alle 
gemaakte materialen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden. 

wanneer gereed? Gedurende schooljaar 2018/2019 wordt stage gelopen door B2; worden 
Handleidingen en lesmaterialen ontwikkeld; wordt een voorbereidend 
lesprogramma ontwikkeld en uitgeprobeerd in de B1-klassen (Route 1 
instroomgroepen). 

wanneer evaluatie? De eerste evaluatie in is oktober 2018 geweest met stagecoördinator, 
stagebegeleider/mentor en coördinator ISK. Toen is doorgesproken hoe 
het met de verschillende leerlingen op hun stage ging, waar men tegenaan 
is gelopen m.b.t. de stage en de begeleiding en zijn er afspraken gemaakt 
over wanneer de eerste versie van de materialen klaar zal zijn (april 2019). 
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In januari 2019 volgt een tweede evaluatie. In het schooljaar 2019-2020 zal 
een bijgesteld stageplan worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. 

benodigde middelen Taakuren voor het coördineren van de stage, uren voor het begeleiden van 
de stage en uren voor het ontwikkelen van nieuwe lesmaterialen. 

benodigde ondersteuning LOF-subsidie, die is toegekend aan Eefje Barning (mentor en 
stagebegeleider van B2) om zichzelf verder te ontwikkelen op dit vlak. 
Jeroen Woltjer (docent NT2) heeft een opleiding tot docent ONA 
(Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) gevolgd en heeft gewerkt als 
docent ONA. Hij heeft kennis van en toegang tot materialen m.b.t. ONA. 

uitvoerende(n) Eefje Barning (mentor/stagebegeleider/ontwikkelaar), Dick Smits 
(stagecoördinator), Jeroen Woltjer (docent NT2 aan een Route 1-klas en 
ontwikkelaar), Inci Demirci (mentor B1a), Marjon van Paassen (B1b), 
Marjolein Dijkgraaf (docent NT2 aan een Route 1-klas/zorgcoördinator, 
leest mee en geeft feedback). 
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Ouderbetrokkenheid 
toelichting en motivatie -Ouderbetrokkenheid is van grote invloed op het schoolsucces van 

leerlingen. De ouderbetrokkenheid vinden wij laag en wij denken dat het 
goed is als die groter wordt. Het is belangrijk dat ouders en school van 
elkaar weten wat de wederzijdse verwachtingen zijn. 
-Dat ook de ouderbetrokkenheid op een ISK groter kan worden, is 
gebleken uit het project It’s my Child, dat op de ISK in Utrecht draait. De 
coördinator van onze ISK heeft een presentatie bijgewoond van Anna de 
Haan van Pharos en Soha Shat, de Syrische vrouw die projectleider is van 
It’s my Child. Dat was een heel inspirerend verhaal.  

doel -De ouderbetrokkenheid vergroten, omdat uit allerlei onderzoeken is 
gebleken dat hoe groter de ouderbetrokkenheid is, hoe succesvoller 
leerlingen op school zijn.  
-Ouders stimuleren verschillende perspectieven te onderzoeken en 
activiteiten te organiseren om de dialoog met school en andere ouders op 
gang te brengen. 

werkwijze/planning In januari en februari 2019 gaat een Jongerenwerker van de JGZ van de 
gemeente Delft samen met een Syrische, Eritrese en Iraanse 
Sleutelpersoon een Ouderavond organiseren. Die zal in maart gehouden 
worden. In april volgt de evaluatie en zal gekeken worden of de 
Sleutelpersonen op andere manieren ingezet kunnen worden. We denken 
dan aan bijeenkomsten met ouders over allerlei onderwerpen 
(ouderconsulent), of aan bijeenkomsten met groepjes leerlingen (een 
bijeenkomst ‘meisjesvenijn’ voor Eritrese meisjes). 

wanneer gereed? Gedurende schooljaar 2018/2019 

wanneer evaluatie? Een eerste evaluatie zal in april 2019 plaatsvinden. Als we doorgaan met 
het inzetten van de Sleutelpersonen zal er in juli weer een evaluatie zijn. 

benodigde middelen De Sleutelpersonen hebben een vrijwilligerscontract via de gemeente 
Delft. 

   

benodigde ondersteuning   De financiële middelen om ouders te voorzien van een drankje en een  
  hapje worden door de ISK gedragen. Ouders worden benaderd via de  
  administratie van de ISK. 

uitvoerende(n) Sleutelpersonen uit Syrië, Iran en Eritrea en een Jongerenwerker van de 
JGZ in Delft, coördinator ISK (Nicole Otter), Joline van Lier (GGD 
Haaglanden)  
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KNS 
toelichting en motivatie  -We vinden het belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met de 

Nederlandse maatschappij en ze te helpen hun plek binnen deze 
maatschappij te vinden. 

 

doel -De leerlingen leren hoe de Nederlandse maatschappij in elkaar zit en hoe 
dat zo gekomen is. 

-Kennis van de Nederlandse maatschappij maakt het makkelijker om een 
plek binnen deze maatschappij te vinden. 

-We vinden het belangrijk om KNS niet alleen vanuit de boeken aan te 
bieden, maar ook d.m.v. buitenschoolse activiteiten om zo de Nederlandse 
maatschappij en de Nederlandse geschiedenis ‘tot leven te laten komen’. 

 

werkwijze/planning -Lesmateriaal/lesideeën  ontwerpen.  

-Programma voor buitenschoolse activiteiten m.b.t. KNS maken. 

wanneer gereed? Gedurende schooljaar 2018/2019, de eerste lessen KNS zijn gestart in 
september 2018. 

wanneer evaluatie? Januari 2019 en juli 2019 

benodigde middelen Taakuren (40 uur) voor coördinator KNS, docenten die de materialen 
uitproberen. Subsidie vanuit Fonds 1818 voor de helft van de gemaakte 
kosten, de rest van de kosten wordt door de ISK gedragen. 

benodigde ondersteuning Coördinator KNS Bernard Nieuwendijk, die zelf KNS geeft in twee klassen 
en die bijhoudt wat er gedaan wordt en wat goed werkt en bruikbaar is 
voor een vast programma, dat we komende jaren kunnen aanbieden en 
die ook de buitenschoolse activiteiten organiseert. 

uitvoerende(n) Coördinator KNS (Bernard Nieuwendijk), mentoren, coördinator ISK 
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LOB 
toelichting en motivatie Bij LOB gaat het erom dat leerlingen leren om bewust keuzes te maken 

voor een profiel, opleiding en beroep. Daarvoor moet een leerling zich 
bewust zijn van zijn interesses, vaardigheden en capaciteiten. De leerling 
moet zicht hebben op beroepen en opleidingen die daarbij passen en zicht 
hebben op wat het arbeidsmarktperspectief van beroepen is. 

doel -Bewust worden van wie je bent, wat je kan en wat je wil. 
-Te komen tot een goed keuze voor een vervolgtraject die past bij de 
interesse en potentie van de leerling. 

werkwijze/planning -Lesmateriaal/lesideeën  ontwerpen.  

-Programma voor buitenschoolse activiteiten m.b.t. KNS maken. 

wanneer gereed? Gedurende schooljaar 2018/2019, de eerste lessen zijn gestart in 
september 2018. 

wanneer evaluatie? Januari en juli 2019 

benodigde middelen Taakuren voor decanaat en coördinatie LOB (200 uur) voor Neels Bos, 
opbouwen netwerk 

 

benodigde ondersteuning Neels Bos (decaan) 

uitvoerende(n) Mentoren, Neels Bos (decaan), coördinator ISK 
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Digitale vaardigheden 
toelichting en motivatie -In de Nederlandse maatschappij zijn digitale vaardigheden en het kunnen 

omgaan met sociale media belangrijk om goed te kunnen participeren. 
Alleen al voor de contacten met een organisatie als de gemeente is het 
belangrijk om computervaardig te zijn en toegang te hebben tot digitale 
media. Tegelijkertijd is het belangrijk dat leerlingen leren om zich bewust 
te worden van de gevaren van de sociale meda. 

doel -Leerlingen zijn digitaal vaardig. 
-Leerlingen kunnen omgaan met sociale media, maar zijn zich ook bewust 
van de gevaren van sociale media. 

werkwijze/planning -Uitproberen lesmateriaal dat is gemaakt door Marjoleen van der Gaag 
(docent NT2) en het zoeken van aanvullend materiaal.  

-Les over de gevaren van sociale media door trainer JGZ. 

 

wanneer gereed? -De lessen Digitale vaardigheden worden wekelijks een uur gegeven 
gedurende het schooljaar 2016/2017; de eerste lessen zijn in september 
2018 gestart. 
-In april wordt voor de tweede klassen een les over de gevaren van de 
sociale media verzorgd door een trainer van de JGZ. 

wanneer evaluatie? -Februari en juli 2019 (evaluatie lessen Digitale vaardigheden) 
-April 2019 (evaluatie les over de gevaren van sociale media) 

benodigde middelen Lessen digitale vaardigheden die vorig schooljaar zijn ontwikkeld. 

benodigde ondersteuning Marjoleen van der Gaag (docent NT2) 

uitvoerende(n) Mentoren, coördinator ISK 

 

 

Het jaarrooster is inmiddels aangepast en de evaluatiemomenten zijn daarin terug te vinden. 

Voorlopige ambities m.b.t. de komende jaren t/m 2022: 

-verder gaan met het verbeteren van de zorg; 

-het verbeteren van de leeropbrengsten m.b.t. begrijpend lezen (en luisteren); 

-studievaardigheden en leerstrategieën op een meer gestructureerde manier aanbieden in alle 
klassen. 

-Daarnaast is de wens dat we nieuwe huisvesting zullen krijgen voor de ISK. We willen graag een plek, 
waar we met het hele team en alle leerlingen zo goed mogelijk samen kunnen werken en leren.  

December 2018 

Nicole Otter 

Coördinator ISK 
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Schoolondersteuningsprofiel 
 
Inhoud: 
 
1. Inleiding 
2. Algemene gegevens van de schoollocatie 
2.1 Contactgegevens algemeen 
2.2   Onderwijsniveaus die op deze locatie kunnen worden gevolgd 
2.3 Kengetallen 
2.4   Algemene onderwijsvisie van de school en de visie op de ondersteuningsstructuur 
2.5   Preventief beleid van de school op gebied van gedrag, veiligheid en gezondheid 
3. De basisondersteuning binnen onze school 
3.1 Preventieve en licht curatieve interventies 
3.1.1. Toelating, intake- en plaatsingsprocedure 
3.1.2. Leerlingvolgsysteem 
3.1.3.   Mentoraat 
3.1.4  Ondersteuning op didactisch/cognitief gebied 
3.1.5 Ondersteuning op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 
3.1.6 Ondersteuning van leerlingen met een lichamelijke, auditieve of visuele handicap 
4. Extra ondersteuningsmogelijkheden binnen onze school 
4.1 Extra ondersteuning op het gebied van de leerontwikkeling 
4.2 Extra ondersteuning op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 
4.3 Extra fysiek medische ondersteuning 
4.4 Ondersteuning in de thuissituatie 
4.5 Grenzen aan de ondersteuning 
5. Organisatie van de onderwijs ondersteuningsstructuur 
5.1 Contactgegevens ten behoeve van de aansturing van de interne ondersteuning 
5.2 Functionarissen binnen de school 
5.3 Contactgegevens eerste aanspreekpunt samenwerkingspartners  
6. Samenwerking 
7. Kwaliteitsbeleid op gebied van zorg en ondersteuning 
8. Jaarwerkplan 2017 - 2018 
9. Jaarwerkplan 2018 - 2019  
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Bijlagen bij het schoolondersteuningsprofiel 
 
 

☐ Schoolplan 

☐ Veiligheidsplan 

☐ Scholingsplan 

☐  Klachten- en geschillenprocedure 

☐ Kwaliteitszorgplan 

☐ Plan fysieke toegankelijkheid/inrichtingsplan 

☐ Protocol medisch handelen 

☐ Verzuimbeleid en verzuimprotocol 

☐ Ziekteverzuimbeleid en ziekteverzuimprotocol 

☐ Protocol sluitende zorgketen 

☐ Privacy protocol 

☐ Pestprotocol 

☐ Protocol Veilige School 

☐ Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

☐ Verwijsindex 

☐ Dyslexieprotocol 

☐ Dyscalculieprotocol 

☐ ……………………………….. 

☐ ………………………………….  
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1. Inleiding 
 

Kenmerken van het schoolondersteuningsprofiel 
In dit schoolondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden van onze school beschreven voor het bieden van 
passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hoe het ondersteuningsaanbod 
binnen onze school is georganiseerd. 
Het schoolondersteuningsprofiel levert een beeld van zowel de onderwijsinhoudelijke, als de procesmatige en 
structurele kenmerken van onze schoollocatie op het niveau van de basisondersteuning alsmede de extra 
ondersteuning die onze school kan leveren in samenwerking met expertise van het samenwerkingsverband 
en/of de ketenpartners. Onze school heeft dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld conform de wet Passend 
Onderwijs. 
 
Gezamenlijke standaarden voor basisondersteuning binnen het samenwerkingsverband  
De scholen en de schoolbesturen van het SWV VO Delft hebben in 2009 – 2010 gezamenlijke afspraken 
gemaakt over de basisondersteuning in het VO. Deze basisondersteuning bestaat uit zes standaarden die, op 
basis van indicatoren, beschrijven welk kwaliteitsniveau op de schoollocaties binnen het 
samenwerkingsverband minimaal aanwezig moet zijn.  
De uitvoering van de standaarden voor de basisondersteuning valt onder de verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen. De standaarden voor de basisondersteuning is op alle scholen gelijk, maar de uitvoering hoeft 
niet volledig identiek te zijn. Scholen hebben samen vastgesteld wat tot de basisondersteuning behoort, maar 
elke school geeft dat vorm op de manier die aansluit bij de onderwijskundige visie, pedagogische visie of 
mensvisie van de school. Bij het bieden van een passend onderwijsaanbod wordt onderscheid gemaakt tussen 
basis-, breedte- en diepteondersteuning. 

 
Wat is basisondersteuning: 
Basisondersteuning is de onderwijsondersteuning die elke school binnen het Samenwerkingsverband  in huis 
heeft (minimum ondersteuningsniveau). Deze ondersteuning wordt in en om de reguliere klas geboden door de 
eigen school. Voor een groot deel kan deze onderwijsondersteuning  worden geboden door de docent  van de 
leerling met een ondersteuningsbehoefte. Door het creëren van een veilig pedagogisch klimaat, goed 
klassenmanagement, activerende instructievormen en effectieve leertijd (vitale onderdelen van een krachtig 
primair proces) worden gunstige randvoorwaarden geschapen voor succesvol leren en acceptabel gedrag. De 
leraar is handelingsbekwaam in het adequaat inspelen op uiteenlopende behoeften van leerlingen en weet in 
de lessen differentiatie toe te passen, zodat leerlingen met verschillende capaciteiten aan hun trekken komen.  

 

Basisondersteuning: 
Het geheel van preventieve en licht curatieve interventies afgesproken binnen ons  samenwerkingsverband, 
die binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur van de school, onder regie en verantwoordelijkheid van de 
school, waar nodig met inzet van expertise van andere scholen of de ketenpartners,  zonder indicatiestelling, 
planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. 

 
Wat is breedteondersteuning : 
Breedteondersteuning wordt opgevat als de speciale onderwijsondersteuning die binnen een reguliere school 
beschikbaar is, in samenwerking en afstemming met het samenwerkingsverband, externe onderwijs- en/of 
zorginstellingen. Het aanbod aan breedteondersteuning draagt bij aan het zorgprofiel van de school.  
 
Voorbeelden van breedteondersteuning: 

• Tijdelijk toegevoegde ondersteuning voor de docent/het team door middel van de inzet van een specialist 
vanuit het Samenwerkingsverband. 

• Beschikbaarheid van leermiddelen/hulpmiddelen voor leerlingen met een specifieke handicap 

• Plaatsing van een leerling in een structuurklas binnen de school.  
 
 
 
 
 
 



48 
 

Wat is diepteondersteuning: 
Diepteondersteuning  is de speciale onderwijsondersteuning  die buiten de reguliere school is georganiseerd. 
Diepteondersteuning wordt geboden in speciale onderwijsvoorzieningen.   
 

Breedte-  en diepteondersteuning (extra ondersteuning): 
Alle vormen en combinaties van onderwijs- en zorgarrangementen die de basisondersteuning overstijgen en 
die bijdragen aan een dekkend aanbod van ondersteuning en voorzieningen binnen het 
samenwerkingsverband, waarbij de bovengrens van het aanbod en de voorzieningen wordt bepaald door 
het jaarlijks beschikbare budget van het samenwerkingsverband. De extra ondersteuning wordt 
georganiseerd in de vorm van onderwijs- en zorgarrangementen, die licht curatief en tijdelijk van aard 
kunnen zijn, dan wel intensief, langdurend of structureel.  

 
 
Werkwijze 
Het schoolondersteuningsprofiel  bestaat uit drie delen: 
Deel 1: De checklist schoolondersteuningsprofiel 
Hierin geven wij als school aan waar wij  staat ten opzichte van de standaarden van basisondersteuning en 
welke ontwikkel- of actiepunten er zijn. 
Deel 2: Het eigenlijke schoolondersteuningsprofiel 
Hierin beschrijven wij als school op welke manier wij de basisondersteuning aanbieden en wat wij aan extra 
ondersteuning kunnen aanbieden, in samenwerking met expertise vanuit het samenwerkingsverband en/of de 
ketenpartners .  
Deel 3: Het jaarwerkplan 
Dit is een verzameling van actie- en ontwikkelpunten uit deel 1 en 2, waar wij als school gedurende het  
schooljaar mee aan de slag gaan.  
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2. Algemene gegevens  van de schoollocatie 

 

2.1 Contactgegevens algemeen 
Kenmerk Gegevens 

Schoolbestuur Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft 

Denominatie  

Locatie brinnummer 20AB08 

Schoollocaties Maria Duystlaan en Krakeelpolderweg  

Straat Maria Duystlaan 4 en Krakeelpolderweg 1 

Postcode en plaatsnaam 2612SR Delft        en 2613NV Delft 

Telefoonnummer (015) 800 00 80 

 

2.2  Onderwijsniveaus die op deze locatie kunnen worden gevolgd 
 Alle leerjaren Alleen onderbouw Alleen bovenbouw 

Praktijkonderwijs    

VMBO BBL    

VMBO BBL met LWOO    

VMBO KBL    

VMBO KBL met LWOO    

VMBO-GL    

VMBO-GL met LWOO    

VMBO-T/MAVO                  

VMBO-T/MAVO met LWOO                  

HAVO                  

Atheneum                  

Gymnasium                  

Anders, namelijk:  
-Internationale schakelklassen 

leerjaar 1 en 2             

 

2.3 Kengetallen 
 14/15 15/16 16/17 17/18 

Totaal aantal leerlingen     

Totaal aantal klassen     

Gemiddeld aantal leerlingen per klas     

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte:     

• Aantal leerlingen LWOO     

• Aantal leerlingen  PRO     

•      

• Aantal leerlingen LGF, REC 1 (ambulant begeleid)     

• Aantal leerlingen LGF, REC 2 (ambulant begeleid)     

• Aantal leerlingen LGF, REC 3 (ambulant begeleid)     

• Aantal leerlingen LGF, REC 4 (ambulant begeleid)     

• Aantal leerlingen LGF (ambulant begeleid) + LWOO            

• Aantal leerlingen LGF (ambulant begeleid) + PRO     

• Aantal leerlingen met een gediagnosticeerde leerstoornis     

• Aantal leerlingen met een gediagnosticeerde gedragsstoornis     

• Aantal leerlingen met een vastgestelde hoogbegaafdheid       

• Aantal leerlingen met ondersteuningsaanbod vanuit SWV VO     

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OOP)          

Aantal leerlingen doorverwezen naar Speciaal Onderwijs     
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 14/15 15/16 16/17 17/18 

Aantal leerlingen uitbesteed aan volwassenonderwijs (VAVO)     

Aantal leerlingen tussentijds van school:     

• Onderbouw     

• Bovenbouw     

Aantal geslaagden  en percentage geslaagden N % N % N % N % 

• Branchecertificaat         

• MBO-1 (ook AKA)         

• MBO-2         

• VMBO-BBL         

• VMBO-KBL         

• VMBO-G/T         

• HAVO         

• Atheneum         

• Gymnasium         

 

2.4  Algemene onderwijsvisie van de school en de visie op de ondersteuningsstructuur  
Wat Kernachtige beschrijving  

Algemene onderwijsvisie van 
de school 

Het Grotius College wil het volgende bereiken: 

1. onze leerlingen ontwikkelen zich tot positieve, zelfstandige en mondige mensen 
met oog voor de wereld waarin zij leven; 

2. onze leerlingen gaan de complexe wereld verkennen en leren eigen keuzes maken 
met respect voor anderen; 

3. onze leerlingen leren vaardigheden en morele waarden aan, waarmee zij op een 
maatschappelijk en ethisch verantwoorde wijze na hun schooltijd verder kunnen; 

4. onze leerlingen worden goed voorbereid op hun entree in het vervolgonderwijs en 
op de arbeidsmarkt; 

5. het leren op onze school appelleert aan de intellectuele, sociale, creatieve, 
culturele, sportieve en beroepsgerelateerde behoeften van de leerlingen; 

6. het leren is gericht op verschillende leerbehoeftes van leerlingen; 
7. wij kiezen voor een kleinschalige, herkenbare leer- en leefomgeving in school, 

waar de leerlingen het gevarieerde onderwijs en de op de leerlingen toegesneden 
hulp krijgen waaraan zij tijdens hun schoolloopbaan behoefte hebben. Daarbij 

wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst; 
8. omdat leerlingen verschillen in hun leermogelijkheden kiezen wij voor een 

gedifferentieerd pakket aan onderwijsvormen; 
9. het onderwijs wordt vormgegeven en gerealiseerd in samenwerking met 

maatschappelijke partners op lokaal en regionaal/nationaal verband. 

Visie op (leerlingen)zorg en 
ondersteuning  

De school neemt de onderwijsbehoefte en de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
leerling als uitgangspunt: 
*visie van de school op het ondersteunen van leerlingen met een  

  ondersteuningsvraag: bieden van hulp die de leerling nodig heeft. 
*de school bepaalt of een leerling extra ondersteuningsbehoeften heeft tijdens de  
  leerlingbesprekingen, door het voeren van gesprekken (2e lijn) en het eventueel   
  testen van de leerling. 
*de visie wordt gedeeld met het hele docententeam tijdens leerlingbesprekingen en  
  door het opstellen van handelingsplannen. Er wordt veel aandacht besteed aan  
  signalering en preventie waaronder het leer- en taakgedrag van leerlingen en de  
  relatie tussen leerling en docenten. 
*tijdens leerlingbesprekingen worden leerlingen besproken in aanwezigheid van de  
  mentor.  
  er zijn mentorbesprekingen onder leiding van de coördinator waar de leerlingen en  
  de klassen ook besproken worden, eventueel in aanwezigheid van de zorgcoördi- 
  nator. 
*periodiek vindt er overleg plaats tussen de coördinator en de zorgcoördinator. 
  

Vanuit de visie op zorg neemt 
de school  leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften 
aan. 

De school neemt de onderwijsbehoefte en de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
leerling als uitgangspunt. Samen met de leerling en de ouders wordt bekeken of het 
onderwijsaanbod en de gevraagde hulp ook verleend kan worden. 
 

 



51 
 

Visie op ouderbetrokkenheid  
ten aanzien van zorg en 
ondersteuning 

Ouderbetrokkenheid draagt bij tot een optimaal verloop van de schoolloopbaan van de 
leerlingen. De school streeft (betere) afstemming na tussen de pedagogische 
begeleiding op school en thuis. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het contact 
met ouders. 
Informeren: 
• ouders/verzorgers en/of begeleiders worden schriftelijk, (telefonisch), per e-mail 

of persoonlijk geïnformeerd over het gedrag en de vorderingen van hun kind, 
pupil. 

• het eerste telefonische contact met de ouders/verzorgers en/of begeleiders 
verloopt via de mentor. 

• ouders/verzorgers en/of begeleiders worden, b.v. middels een aantekening op het 
rapport, op de hoogte gesteld van bijzonderheden. 

• ouders/verzorgers en/of begeleiders kunnen op vaste momenten in het jaar op de 
hoogte worden gesteld: tijdens een informatieavond, rapportuitreiking op school.  
 

Overleggen: 
• ouders/verzorgers en/of begeleiders worden in de gelegenheid gesteld om 

regelmatig te overleggen met de mentor over de voortgang van de leerling en 
ook wanneer hiertoe aanleiding is. 

• ouders/verzorgers en/of begeleiders worden in kennis gesteld als een 
diagnostisch onderzoek plaats zal vinden en ingelicht over de resultaten van dit 
onderzoek. 

 
Betrekken: 
• ouders/verzorgers en/of begeleiders worden ingelicht over de vorm van 

begeleiding. 
• ouders/verzorgers en/of begeleiders worden betrokken bij deze begeleiding en 

ondersteunen (mede) het zorgproces en dragen hiervoor (mede) 
verantwoordelijkheid. 

• ouders/verzorgers en/of begeleiders zijn op de hoogte van handelingsafspraken 
die zijn gemaakt voor hun kind. 

• ouders/verzorgers en/of begeleiders worden betrokken bij de evaluatie van de 
begeleiding van de leerling. 

• ouders/verzorgers en/of begeleiders hebben het recht leerlingdossiergegevens 
van hun kind, pupil in te zien. 
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2.5  Preventief beleid van de school op gebied van gedrag, veiligheid en gezondheid 
Wat Kernachtige beschrijving  

De school hanteert 
protocollen in het kader van 
de veilige school. 

In het leerlingenstatuut worden de rechten en plichten beschreven ten aanzien van de 
omgangsvormen en de hieruit voortvloeiende maatregelen indien hieraan niet wordt 
voldaan. De regels ten aanzien van de omgangsvormen zijn daarnaast voor iedereen  
zichtbaar op een aantal plaatsen in de school. 
De school registreert incidenten in het leerlingvolgsysteem. De school besteedt 
aandacht aan het voorkomen en de aanpak van incidenten en pesten tijdens de 

mentorlessen. 

 

De school hanteert 
protocollen en procedures 
voor medisch handelen 

Wanneer een leerling ziek wordt tijdens de les, meldt deze zich bij de administratie 
waarna telefonisch contact wordt opgenomen met de ouders/verzorgers. De leerling 
ontvangt een printversie van de ziekmelding en levert deze, ondertekend door een 
van de ouders/verzorgers, in bij de afdelingscoördinator zodra de leerling het 
lesbezoek hervat. 

Het protocol kunt u opvragen bij de school. 
 
Medicijntoediening op verzoek vindt alleen dan plaats indien hierover duidelijke 
afspraken zijn vastgelegd tussen ouder/verzorger en/of begeleider, de leerling en de 
coördinator. 

 

De school besteedt gericht 
aandacht aan veiligheid en 
algemene gezondheid binnen 
het onderwijs curriculum. 

Tijdens de mentorlessen en in de reguliere lessen zoals biologie, mens en 
maatschappij,  wordt in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg aandacht 
besteed aan de thema’s  gezonde voeding, seksualiteit en het gebruik van sociale 
media. Ook wordt voor de leerlingen de methode “Welkom op school” gebruikt. 
 
 

De school versterkt de 
competenties van docenten 
in handelings- en 
opbrengstgericht werken. 

Docenten dienen te beschikken over de volgende deskundigheid:  
 
competentie: versterken van het zelfvertrouwen van alle leerlingen 
• de docent geeft positieve feedback op het werk en het gedrag van leerlingen 

wanneer dat gepast is; 
• de docent heeft vertrouwen in de mogelijkheden van alle leerlingen; 
• de docent heeft positieve, realistische verwachtingen van leerlingen; 
• de docent houdt rekening met verschillen in zelfvertrouwen van leerlingen; 
• de docent bevordert sociale vaardigheden en weerbaarheid van leerlingen; 
• de docent bevordert dat de leerling zicht krijgt op zijn eigen mogelijkheden; 
• de docent registreert de leerlingen met problemen; 
• de docent heeft oog voor het welbevinden van de leerling; 
• de docent signaleert tijdig discrepanties tussen verwachtingen en vorderingen en 

informeert hierover de mentor; 
• de docent neemt deel aan leerlingbesprekingen en rapporteert over de 

vorderingen en ontwikkelingen van individuele leerlingen; 
• de docent voert de gemaakte afspraken met betrekking tot de zorg voor een 

individuele leerling uit; 
• de docent kan in de klas omgaan met verschillen tussen leerlingen. 
 
relatie: creëren van een leeromgeving waarin alle leerlingen zich veilig en aanvaard 
voelen 
• de docent is beschikbaar voor leerlingen en is bereid naar de leerlingen te 

luisteren; 
• de docent toont belangstelling voor de werk- en leefwereld van leerlingen; 
• de docent komt afspraken met leerlingen na; 

• de docent neemt in woord en handelen stelling tegen ongewenst gedrag; 
• de docent bevordert in woord en handelen dat leerlingen elkaar respecteren en 

accepteren, ongeacht hun afkomst, geslacht, ontwikkelingsaspecten en culturele 
of maatschappelijke achtergrond; 

• de docent gaat discreet om met vertrouwelijke informatie over leerlingen en hun 
thuissituatie; 

• de docent houdt rekening met verschillen in behoefte aan veiligheid en 
acceptatie. 

  
autonomie: bevorderen van zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid 
bij alle leerlingen. 
• De docent daagt leerlingen uit tot meedenken en meebeslissen; 
• De docent geeft leerlingen ruimte om eigen opvattingen, ervaringen en ideeën in 

te brengen; 
• De docent bevordert dat leerlingen elkaar ruimte bieden voor eigen inbreng; 
• De docent leert leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag; 
• De docent leert leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. 
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• De docent houdt rekening met verschillen tussen leerlingen wat betreft 

zelfstandigheid en hun mogelijkheden tot het dragen van verantwoordelijkheid. 
 

De school realiseert het vorenstaande door het aanbieden van de Grotius-
competentiesets, opgenomen in het Integraal Personeelsbeleid; beleid vast te 
stellen in het kader van een verbeterplan van de professionele werkcultuur en het 
aanbieden van hoor-en werkcolleges.  
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3. De basisondersteuning binnen onze school 
 

De basisondersteuning binnen onze school bestaat uit een aantal activiteiten waarover binnen ons 
samenwerkingsverband inhoudelijke afspraken zijn gemaakt. De activiteiten die we vanuit de 
basisondersteuning (kunnen) uitvoeren, worden in deze paragraaf voor onze school beschreven. 
 

3.1 Preventieve en licht curatieve interventies 
 
3.1.1. Toelating, intake- en plaatsingsprocedure 

Wat Kernachtige beschrijving 

Criteria voor toelating en 
plaatsing 

Leerlingen worden, niet limitatief, aangemeld door ambtenaren leerplicht, 
Vluchtelingenwerk, particulieren, stichting Nidos, expats. 
Leerlingen die zich aanmelden voor de ISK beschikken in de meeste gevallen niet over 
een schooladvies van de basisschool voor vervolgonderwijs. 
 
Het Grotius college mag in het kader van de toelating uitsluitend toetsen afnemen: 
• als de leerling geen schooladvies heeft en geen eindtoets heeft gemaakt; 
• om te beoordelen of de leerling voldoende kennis/vaardigheden beheerst die 
       het bijzondere profiel van de internationale schakelklassen van de school vereist; 
• als onduidelijk is welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft; 
• als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor de aanvraag van een 

aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) dan wel voor de 
aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. 

 
Alle leerlingen die zich aanmelden voor het Grotius College worden uitgenodigd voor 
een persoonlijk kennismakings-en intakegesprek om de leerling en/of ouders/ 
verzorgers en/of andere begeleiders zo snel mogelijk te leren kennen. Tijdens dit 
kennismakings- en intakegesprek de dagelijkse gang van zaken besproken en wordt 
nagegaan of alle nodige informatie compleet is om de aanmelding om te zetten in een 
plaatsing in een van de klassen. 
Het Grotius college bepaalt op basis van testgegevens in welke klas de leerling wordt 
geplaatst. 
 
Een leerling wordt in eerste instantie ingeschreven. Pas wanneer alle relevante 
bescheiden zijn ontvangen en de coördinator een besluit heeft genomen, kan een 
leerling worden geplaatst. 
Als een leerling van een andere binnen Nederland gelegen (basis)school wordt 
ingeschreven is een onderwijskundig rapport, in principe, noodzakelijk.  
 

Een leerling moet: 
• in staat zijn om klassikale instructie te (kunnen) begrijpen; 
• in staat zijn om het groepsprogramma voor wat betreft de reguliere vakken te 

(kunnen) volgen; 
• in staat zijn om te gaan met intrinsieke- en extrinsieke prikkels tijdens zowel de 

lessen als in vrije situaties; 
• in staat zijn tot het maken van individuele keuzes en hierin aanpassingen te 

maken; 
• communicatief vaardig leren te zijn, verstaanbaar leren te zijn en in staat te zijn 

tot het voeren van mentorgesprekken. Een eventueel spraakprobleem dient 
behandelbaar te zijn; 

• in staat zijn om praktijkvakken voldoende af te ronden; 
• toetsbaar zijn met op de door de school gehanteerde toetsen. 

 
Tijdens het verblijf in de internationale schakelklas wordt veel aandacht besteed aan 
Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na één of twee jaar  instromen op een 
niveau dat past bij hun motivatie, capaciteiten en mogelijkheden: praktijkonderwijs, 
vmbo, havo, vwo, mbo, speciaal voortgezet onderwijs, VAVO.  
Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 17 jaar bij de inschrijving. In de 
internationale schakelklas zitten gemiddeld 16 leerlingen, waardoor er veel 
persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.  
 

 
 
 
 
 



55 
 

Binnen ons samenwerkingsverband en  onze school geldt 

De school voldoet aan de indicatoren in het waarderingskader van de Inspectie. 

De coördinator leest de onderwijskundige rapporten/dossiers. 

Indien sprake is van mogelijke begeleiding en ondersteuning , vindt, voor zover van toepassing, een overdrachts-
gesprek met de school van herkomst plaats. 

Indien sprake is van mogelijke begeleiding en ondersteuning, vindt een intakegesprek met de leerling, 
ouders/verzorgers en begeleiders plaats.  

De onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling worden als uitgangspunt bij de plaatsing genomen. 

Intakegegevens worden gebruik bij het samenstellen van groepen/klassen. 

Informatie over intake en plaatsing wordt, voor zover van toepassing, (digitaal) teruggekoppeld naar de school van 
herkomst. 

Voor onze school geldt tevens 

Binnen onze school worden de intakegegevens ook gebruikt voor het schrijven van individuele ontwikkelings-
perspectiefplannen, OPP, vooral gericht op didactische- en/of gedragsmatige- en/of sociaal-emotionele 
ondersteuning. 

 
Wat Kernachtige beschrijving 

Procedure voor niet 
plaatsen van een leerling 

Een leerling wordt niet geplaatst wanneer: 
• een klas een gemiddeld aantal leerlingen telt. Dit aantal ligt voor de 

internationale schakelklas op 16.  
• de leerling en/of diens ouders/verzorgers en/of begeleiders de grondslag van het 

openbaar onderwijs niet respecteren. 
 
Indien de leerling wordt afgewezen, volgt een inhoudelijke onderbouwing waarom de 
leerling niet geplaatst kan worden.  

 

Klachten- en 
geschillenregeling 

De procedures zijn geformaliseerd in de klachtenregeling en de regeling schorsen en 
verwijderen. 

  
Genoemde protocollen kunnen geraadpleegd worden op de website van de school 
onder “Over het Grotius” >reglementen. 
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  3.1.2. Leerlingvolgsysteem 
Wat Kernachtige beschrijving 

Onze school hanteert ten 
aanzien van de registratie 
van gegevens van leerlingen 
een privacy protocol. 

Tussen het SWV VO Delft en de gemeente Delft zijn bestuurlijk afspraken gemaakt 
over het gebruik van een gemeenschappelijk privacy protocol.  
Het privacy protocol is geformaliseerd in de notitie “verticaal en horizontaal 
samenwerken; gecombineerde onderwijs- en zorgarrangementen realiseren”  
Het privacybeleid dient geactualiseerd te worden. 
 

De notitie “verticaal en horizontaal samenwerken; gecombineerde onderwijs- en 
zorgarrangementen realiseren” kunt u opvragen bij de school. 

 

De school participeert in de 
overgangsprocedures 
basisonderwijs/voortgezet 
onderwijs. 
 
 
 

Wanneer een leerling voorafgaand aan de aanmelding voor een van de Internationale 
schakelklassen, een Nederlandse basisschool heeft bezocht, dan zijn de volgende 
documenten nodig: 
1. Het aanmeldformulier 
Dit formulier is verkrijgbaar via de basisschool, via de website of kan aangevraagd 
worden bij de administratie van de locatie. 

2. Het onderwijskundig rapport (OKR) 
Van de basisschool ontvangen de ouders/verzorgers een onderwijskundig rapport. 

Aanmeldingen kunnen alleen in behandeling genomen worden als er nog plaats is in 
een van de Internationale schakelklassen. 

Verwezen wordt naar de website van het Samenwerkingsverband VO Delflanden onder 

“ overstap PO-VO”. 

De school houdt de 
ontwikkelingen en 
vorderingen van de leerling 
systematisch bij in een LVS. 

Onze school registreert  in het  leerlingvolgsysteem: 
 
naam, adres en woonplaatsgegevens van leerling en ouders/verzorgers; 
geboortedatum; geboorte-cumi gegevens; burgerservicenummer; bereikbaarheid van 
de leerling, en/of ouders/verzorgers en/of begeleiders; toegekende extra faciliteiten   
(extra tijd, vergroot lettertype); vooropleiding en school van herkomst; data van 
aanmelding en uitschrijving; vakkenpakket en rooster; behaalde cijfers; 
(on)geoorloofde afwezigheid; meldingen leerplicht; inkomende - en uitgaande 
correspondentie; verslagen van gesprekken; schorsing en verwijdering; incidenten; 
overdrachtsgegevens (ontwikkelingsperspectief); contacten met externe instanties; 
gevolgde begeleiding; lesnotities; rode kaarten. 

 

Voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 
worden aanvullende 
gegevens bijgehouden. 

Onze school bewaart in dit digitaal dossier:  
aanwijzing LWOO of toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs of voortgezet 
speciaal onderwijs; uitslagen van testresultaten; ontwikkelingsperspectief; 
gediagnosticeerde stoornissen; indicatiebesluiten; toekenning extra 
onderwijsondersteuning; gespreksverslagen met leerlingen, en/of ouders/verzorgers 
en/of begeleiders; verslagen van externe instellingen of –deskundigen. 

 

Toegankelijkheid  tot het 
leerling dossier 

De personen die  toegang hebben tot het algemeen dossier: 
schoolleiding; mentoren; zorgcoördinator.  

 
De beheerder van het dossier is: 
coördinator. 

 
Het algemeen dossier wordt bewaard in: 
Afgesloten kastruimte bij de administratie 
 
De personen die toegang hebben tot het aanvullend leerling dossier: 
schoolleiding en zorgcoördinator 

 
De beheerder van dit dossier is: 
zorgcoördinator 
 
Het dossier wordt bewaard in:  
afgesloten kastruimte bij de zorgcoördinator 
 
 

Ouders/verzorgers en/of begeleiders hebben recht op inzage in het dossier.  
Zij hebben evenwel geen toestemming om rapportage uit het dossier te verwijderen. 
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Als ouders/verzorgers en/of begeleiders het dossier willen inzien, dan gebeurt dit na 
het maken van een afspraak met- en in aanwezigheid van de mentor. 
 
Bepaalde, voor de leerling schadelijke, informatie wordt niet opgenomen in het hier 
beschreven dossier. 
De bescherming van de privacy van de leerling is de eerste verantwoordelijkheid van 
de school. Bij het samenstellen van het dossier verdient dit aandacht.  

 

De school zorgt voor een 
passende overdracht van 
gegevens bij de overgang 
naar een andere school of 
arbeidsplaats. 

Informatie wordt mondeling en schriftelijk overgedragen onder bijvoeging van 
relevante gegevens.  

Er wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport VO-VO en bij doorstroom 
naar het MBO van het daartoe strekkende doorstroomformulier. 
 

Voor onze school geldt tevens: 
Uitwisseling van informatie vindt pas plaats nadat een ondertekende toestemmingsverklaring van ouders/verzorgers 
en/of begeleiders is ontvangen. 
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  3.1.3.  Mentoraat 
Wat Kernachtige beschrijving 

Er is een taakomschrijving 
voor de mentor. 

taken/verantwoordelijkheden van de mentor binnen de school.  
Algemeen 

1.De mentor zorgt ervoor goed geïnformeerd te zijn over alles wat zijn leerlingen  

   aangaat.  
2.De mentor geeft relevante informatie betreffende zijn leerlingen door aan  
   ouders/verzorgers, begeleiders, docententeam, coördinator. 
3.De mentor zorgt voor een goede informatieoverdracht aan de mentor van het  
   volgende leerjaar.  
4.De mentor stelt zich actief op in het onderhouden van een goede samenwerking  
   met ouders/verzorgers, begeleiders, docententeam, afdelingsleider.  
5.De mentor creëert samen met collega's in zijn klas een veilig leer- en  
   leefklimaat.  

6.De mentor verzorgt de eerstelijnsbegeleiding van zijn leerlingen op sociaal- 

   emotioneel gebied en onderneemt actie t.a.v. benodigde tweedelijnszorg. Stelt  
   zich op de hoogte van geboden sociaal-emotionele tweede- en derdelijns zorg. 

7.De mentor volgt de leervorderingen van zijn leerlingen en stelt zich op de hoogte  

   van de eerstelijns- en tweedelijnsbegeleiding op onderwijsleergebied.  

8.De mentor signaleert in samenwerking met het docententeam de  

   noodzakelijkheid van extra begeleiding en zorgt ervoor dat de begeleidings-    
   mogelijkheden van onze school optimaal ten behoeve van zijn leerlingen worden    
   ingezet.  
   Daartoe verzorgt de mentor, indien nodig, en na overleg met de coördinator goed   
   gedocumenteerde onderzoeks- en/of begeleidingsaanvragen voor de  
   zorgcoördinator, de begeleidster passend onderwijs, dan wel voor de  
   gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband VO Delflanden. 
 
Absentiecontrole 
1.De mentor controleert regelmatig de absentielijsten van zijn leerlingen en geeft  

   beschikbare informatie door aan de coördinator en de administratie. 
2.De mentor bespreekt wekelijks met de betrokken leerlingen de openstaande  
   absenties. 
 
Persoonlijk contact met leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders 
1.De mentor houdt met alle leerlingen minimaal 2 keer per jaar een persoonlijk  
   gesprek; over bijvoorbeeld zijn welbevinden in de klas, op school en over zijn  
   leerprestaties.  
2.De mentor heeft met de ouders/verzorgers en begeleiders van al zijn leerlingen    
   minimaal 2 keer per schooljaar persoonlijk contact en werkt daarna Magister bij. 
3.De mentor is aanwezig bij voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers en  
   begeleiders.  
4.Vragen van ouders/verzorgers en/of begeleiders worden door de mentor snel en  
   adequaat beantwoord. 
 
Groepsactiviteiten  
1.De mentor verzorgt in leerjaar 1 één keer in de week een mentorles. Voor leerjaar   
   2 is dit in ontwikkeling.  
2.De mentor stimuleert andere groepsactiviteiten.   
3.De mentor begeleidt zijn klas bij groepsactiviteiten zoals culturele activiteiten,  
   buitenschoolse activiteiten, sportdagen enz.  

  
Leerlingenbesprekingen en rapportenvergaderingen   
1.De mentor en de coördinator geven samen leiding aan de leerlingen-    
   besprekingen en de rapportenvergaderingen. De mentor verzorgt van elke  
   leerling de inleidende bespreking en de coördinator heeft de algemene  
   vergaderleiding.   
2.De mentor verwerkt de inhoud van leerlingenbesprekingen of rapportenvergade-  
   ringen binnen een week per leerling in het logboek van het leerlingvolgsysteem.  
 
Leerlingendossier  
1.De mentor neemt aan het begin van het jaar kennis van de informatie die over zijn   
   of haar leerlingen in Magister is opgenomen. Bij onduidelijkheden vraagt de mentor  
   de mentor van vorig schooljaar om toelichting.   
2.De mentor werkt Magister regelmatig bij met gegevens betreffende de actuele  
   situatie van zijn of haar leerlingen.    
3.Kort na de zomervakantie verzorgt de mentor een mondelinge informatie-  
   overdracht van zijn of haar leerlingen aan de nieuwe mentoren. 
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Overige taken   
1.De mentor controleert 1 keer per week in Magister of en hoe vaak de leerlingen  
   boeken en spullen vergeten en/of huiswerk niet hebben gemaakt. De mentor  
   informeert ouders/verzorgers en/of begeleiders indien dit te vaak voorkomt. 
2.De mentor regelt huiswerkopgaven vanuit de diverse vakken voor langdurig zieke  
   leerlingen en leerlingen die elders onderwijs volgen. 
 

 

Binnen ons samenwerkingsverband en  onze school geldt 

De school voldoet aan de indicatoren in het waarderingskader van de Inspectie. 

Elke klas heeft een (of twee) mentor(en). 

De mentor is bij de start van, dan wel gedurende,  het schooljaar op de hoogte van de ondersteuningsbehoeften van 
mentorleerlingen. 

De mentor is het eerste aanspreekpunt in de ondersteuning van mentorleerlingen. 

De mentor  verzorgt één of meerdere mentorlessen per week. 

De mentor houdt (mede) het LVS bij en maakt gebruik van informatie geregistreerd in het LVS. 

De mentor voert individuele gesprekken met alle mentorleerlingen (gericht op leren, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en gedrag). 

De mentor voert, indien noodzakelijk, individuele gesprekken met ouders van mentorleerlingen. 

De mentor is vaardig om signalen van mentorleerlingen vroegtijdig te vertalen naar onderwijsbehoeften. 

De mentor  draagt de leerlingendossiers jaarlijks warm over naar de nieuwe mentor. 
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  3.1.4 Ondersteuning op didactisch/cognitief gebied 

Wat Kernachtige beschrijving 

De school maakt gebruik 
van methode onafhankelijke 
toetsen om achterstand of 
voorsprong te meten. 

leerjaar 1 en 2 alle klassen: taalloze rekentoets 0F-1F 
                                         rekentoets 0F-1F; 1F-2F; 2F-3F 
                                         Nederlands luisteren A1-A2 
                                         Nederlands lezen A1-A2 
                                         Nederlands schrijven A1-A2  
                                         Engels luisteren A1-A2 
 
ook de andere niveaus A2-B1; B1-B2 enz. worden afgenomen.  
alle onderwijsniveaus: TOA 

 

 
Binnen ons samenwerkingsverband en  onze school geldt 

De school voldoet aan de indicatoren in het waarderingskader van de Inspectie 

De ondersteuning en begeleiding wordt uitgevoerd conform de handelingsgerichte cyclus: signaleren, analyseren, 
plannen voorbereiden, plannen uitvoeren, evalueren (P-D-C-A). 

Er is sprake van een effectieve leerlingbespreking gericht op schoolvorderingen en prestaties. 

De school informeert ouders en/of begeleiders proactief wanneer de didactische ontwikkeling van hun kind stagneert 
of dreigt te stagneren. 

Docenten kunnen differentiëren in didactische werkvormen (aanbod en materialen). 

Docenten kunnen werkvormen (instructie, feedback en verwerking) afstemmen op de verschillen tussen leerlingen. 

Docenten kunnen lesmateriaal afstemmen op de verschillen tussen leerlingen. 

 

Binnen ons samenwerkingsverband en onze school worden de onderstaande didactische 
ondersteuningsprogramma’s geboden 

Gebruik van klassenmanagement    
Klassenmanagement is een middel om een veilige omgeving te scheppen door het geheel aan sturen, plannen, 
regelen en organiseren van de docent met als doel de instructie van de docent en de leeractiviteiten van de leerling 
succesvol te laten zijn. Leerlingen zijn hierbij actief en betrokken. 
Lesgeven vanuit een eigen visie, op een manier die bij de docent past is belangrijk voor inspirerend klassen-
management.  
In goed klassenmanagement wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Docenten krijgen in hun 
klas te maken met leerlingen die verschillende mogelijkheden en behoeften hebben. Zij houden rekening met de 
verscheidenheid in leermogelijkheden van leerlingen. Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de 
verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. 
Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. 
Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, 
begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. De docent controleert in grote mate het leerproces. Dit model 
is vooral effectief bij kinderen die veel begeleiding en een actieve instructie nodig hebben. 
 
Differentiatie is de wijze waarop een docent met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Het doel is om alle 
leerlingen, ingedeeld in niveaugroepen op basis van ontwikkelingsniveau, een bepaald niveau te laten behalen door te 
variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd.  
 
Het onderwijs is zodanig georganiseerd dat alle leerlingen voldoende aandacht en tijd krijgen om te leren. Het is 
belangrijk dat leerlingen op school leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Leren moeten ze zelf 
doen. Door hen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces en leerresultaat raken ze betrokken en 
gemotiveerd. 
 
Klassenmanagement richt zich ook op het creëren van een positief werkklimaat. Door regels en afspraken te maken 
neemt de docent vooraf beslissingen om bepaalde gebeurtenissen te voorkomen. Hiermee schept de docent 
duidelijkheid voor zichzelf en zijn leerlingen. De docent is alert en consequent, hij is in staat om bij ordeverstoringen 
of pogingen daartoe direct in te grijpen. Hij is dus in staat om meerdere dingen tegelijk te doen: nieuwe stof 
klassikaal uitleggen en correctief optreden; de voortgang van de les bewaken en leerlingen individueel helpen. 
Daarnaast moet de docent zorgen voor een maximale actieve leertijd van de leerlingen in zijn klas en is het belangrijk 
dat hij lesonderbrekingen zoveel mogelijk voorkomt. 
 
De inrichting van het klaslokaal levert een bijdrage aan het werkklimaat in de klas. Het lokaal is werk- en 
verblijfruimte voor ongeveer vijf uren per dag. Bij de inrichting van het klaslokaal wordt onderscheid gemaakt tussen 
instructie-, loop- en materiaalruimte.  
 

 
 
• Wat doen we: 

http://www.wij-leren.nl/differentiatie.php
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De school heeft een aantal kernwaarden (betrokken, veilig, discipline, kwaliteit, respect en waardering) die in de 
praktijk (en dus ook in de lessen) worden nageleefd. Docenten bespreken de klassen regelmatig in de 
teamvergaderingen. Gezamenlijk wordt gekeken welke aanpak het meest effectief is. Ook worden zaken als 
werkvormen en lesmateriaal afgestemd tijdens de teamvergaderingen.   
     
• Voor wie/welke leerjaren 
Voor alle leerlingen in alle leerjaren 
 
• Met welk doel 
Leerlingen begeleiden zodat deze optimaal kunnen presteren/leren 
 
• Wie heeft eindverantwoordelijkheid/coördinatie 
Coördinator 
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Onze school biedt aanvullend de onderstaande didactische ondersteuningsprogramma’s  
(alleen gebruiken indien van toepassing) 

Specifieke ondersteuning gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van nieuwkomers 
-aanbieden van de Nederlandse taal gedurende het grootste deel van de lestijd. 

-voor leerlingen van met name niet-Nederlandse afkomst met een taalachterstand, gedurende één of twee  
 schooljaren voorafgaand aan de plaatsing binnen het regulier- of speciaal voortgezet onderwijs dan wel het  
 middelbaar beroepsonderwijs of VAVO. 

 

Specifieke ondersteuning gericht op jongeren met een cognitieve beperking  
• Wat doen we 
Beoordelen of een leerling op zijn of haar niveau geplaatst is. Indien hiervoor aanleiding is wordt onderzoek gedaan 
naar de cognitieve capaciteiten van de leerling. Wanneer een leerling plaatsbaar is zal worden bekeken of de 
gevraagde hulp ook daadwerkelijk geboden kan worden. 
• Voor wie/welke leerjaren 
voor alle leerlingen in alle klassen. 
• Met welk doel 
Voorkomen dat een leerling ondanks veel inspanningen toch het gewenste niveau niet behaalt. 
• Wie heeft de eindverantwoordelijkheid/coördinatie (inbedding binnen de school) 
Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator en de coördinator. 
Wanneer een leerling plaatsbaar is zal worden bekeken of de gevraagde hulp ook daadwerkelijk geboden kan worden. 

Specifieke ondersteuning gericht op huiswerkbegeleiding   
Op onze school wordt na schooltijd huiswerkbegeleiding gegeven voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. 
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3.1.5 Ondersteuning op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag    
Wat Kernachtige beschrijving 

De school maakt structureel 
gebruik van 
screeningsinstrumenten om 
het welbevinden en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
de leerling te meten. 

-aan de hand van de onderwijskundige rapporten vanuit het Bao, andere  
 onderzoeksverslagen en informatie vanuit de mentoren worden leerlingen  
 getoetst op faalangst. 
-vaak worden leerlingen waarbij een vermoeden is van een specifieke   
 problematiek getoetst met specifieke vragenlijsten/testen. 
 

Doelen zijn het inzichtelijk maken van sterke en zwakke kanten van leerlingen; 
knelpunten hierin benoemen en door het aanbieden van gerichte lessen, 
trainingen e.d. deze verminderen. 
Wanneer hiervoor aanleiding is, dan wel dat er zorgen zijn omtrent de aard en de 
ernst van de sociaal-emotionele ontwikkeling, wordt beoordeeld, eventueel met 
ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband, welk aanbod passend is om 
deze ontwikkeling positief te beïnvloeden. 
 
De eindverantwoordelijkheid berust bij de zorgcoördinator. 

 

 

Binnen ons samenwerkingsverband en  onze school geldt 

De school voldoet aan de indicatoren in het waarderingskader van de Inspectie. 

De school heeft omgangs- en gedragsregels opgesteld die voor iedereen goed zichtbaar in de school/ het lokaal zijn 
opgehangen en er worden passende maatregelen genomen indien de regels worden overtreden. 

In de les wordt aandacht besteed aan omgaan met elkaar en samenwerken. 

Binnen de school wordt aandacht geschonken aan discriminatie en/of pesten. 

Tijdens de pauzes is sprake van pauzebegeleiding 

De ondersteuning en begeleiding  wordt uitgevoerd conform de handelingsgerichte cyclus: signaleren, analyseren, 
plannen voorbereiden, plannen uitvoeren, evalueren (P-D-C-A). 

De leraren zijn in staat sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen bij leerlingen te signaleren en hierop 
preventief en proactief te reageren. 

Er is sprake van een effectieve leerlingbespreking gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. 

De school acteert alert op sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen bij leerlingen. 

De school informeert ouders/verzorgers en/of begeleiders proactief wanneer de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
hun kind stagneert of dreigt te stagneren. 

 

Binnen ons samenwerkingsverband en op onze school worden  de onderstaande pedagogische programma’s en 
methodieken geboden gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag  

Pedagogische aanpak in de klas/school    
-de omgangsregels binnen de school hangen zichtbaar in de lokalen en de overige ruimtes. 
-docenten hanteren eenduidige gedragsregels. 
-tijdens de lessen wordt systematisch aandacht besteed aan omgaan met elkaar en samenwerken. 
-docenten bieden extra ondersteuning in communicatie en taalgebruik.  
-docenten stemmen hun lesmethodiek, leermiddelen en aanpak af op de uiteenlopende sociaal-emotionele  
 onderwijsbehoeften van leerlingen. 
-docenten hanteren een lesmodel aan de hand waarvan gedifferentieerd kan worden. 
-docenten breiden leertijd uit door het geven van extra instructie, extra verwerkingstijd. 
-docenten bieden structuur in tijd, ruimte, activiteit en interactie. 
-docenten voldoen aan de behoefte aan extra verantwoordelijkheid bij leerlingen. 
-docenten voldoen aan de behoefte aan extra zelfvertrouwen bij leerlingen. 
-docenten bevorderen de praktische redzaamheid van leerlingen. 
-docenten gebruiken extra verduidelijking van lesopbouw en regels. 
-tijdens de les vindt extra verduidelijking van taken, opdrachten plaats. 
-lessen vinden (soms) plaats in subgroepen. 

 
De pedagogische aanpak in de klas/school vindt plaats voor alle onderwijsniveaus in alle leerjaren. 
Doelen zijn het bevorderen van een goed pedagogisch-didactisch klimaat waar in een stimulerende leeromgeving aan 
alle leerlingen recht gedaan wordt aan hun persoonlijke onderwijsbehoeften.  
De eindverantwoordelijkheid berust bij de coördinator. 
 
 
 

Persoonlijke begeleiding/coaching 
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• Wat doen we  
de mentor is de spil waar alles om draait. hij neemt de rol over van de juf of meester van de basisschool en 
onderhoudt het contact met thuis. Behalve dat de mentor de studieles verzorgt, wordt ernaar gestreefd om hem zoveel 
mogelijk lessen te laten verzorgen aan de klas. 

• Voor wie/welke leerjaren 
Voor leerlingen in alle leerjaren. 

• Met welk doel 
De mentor is het vaste aanspreekpunt voor zowel de leerling, ouders/verzorgers, begeleiders, als voor docenten zodat 
alle signalen en informatie betreffende de leerling bij één persoon terechtkomen waardoor een goed beeld van de 
leerling ontstaat, en eenduidig handelen vanuit de school wordt bevorderd.   

• Wie heeft eindverantwoordelijkheid/coördinatie  
De eindverantwoordelijkheid berust bij de coördinator. 

 

Leerlingbegeleiding 
•      Wat doen we 

Aanbieden van een laagdrempelige vorm van psycho-sociale hulpverlening, zoals het oplossen of hanteren van 
problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van leerlingen.  
Ook kan de mentor en/of de coördinator bij de zorgcoördinator terecht om te kijken hoe hij/zij de mentorleerling beter 

kan begeleiden. 

•       Voor wie/welke leerjaren 
Voor leerlingen in alle leerjaren. 

• Met welk doel 
Het doel van de gesprekken is dat de leerlingen zich gehoord voelen en hun verhaal kunnen vertellen, ze zicht krijgen 
op hun situatie en dat er samen met de leerling wordt gezocht naar de beste manier om met de problematiek om te 
gaan. 

•      Wie heeft eindverantwoordelijkheid/coördinatie  
De eindverantwoordelijkheid berust bij de zorgcoördinator en de coördinator.  
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Onze school biedt aanvullend de onderstaande pedagogische programma’s en methodieken gericht op sociaal-
emotionele ontwikkeling en gedrag  
(alleen gebruiken indien van toepassing) 

Rouwverwerking 
• Wat doen we  
Aanbieden van gesprekken op individuele basis. 

• Voor wie/welke leerjaren 
Voor leerlingen in alle leerjaren. 

• Met welk doel 
Bieden van ondersteuning en eventueel begeleiding na een overlijden.   

• Wie heeft eindverantwoordelijkheid/coördinatie (inbedding binnen de school). 
De eindverantwoordelijkheid berust bij de mentor en de zorgcoördinator. 
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  3.1.6 Ondersteuning van leerlingen met een lichamelijke, visuele of auditieve handicap 
Wat Kernachtige beschrijving 

De school is fysiek 
toegankelijk voor leerlingen 
met een lichamelijke handicap 
(rolstoelvriendelijk). 

De lokalen op de locatie Maria Duystlaan bevinden zich op de eerste verdieping. 
De lokalen op de locatie Pootstraat bevinden zich op de begane grond en op de 
eerste verdieping. Beide locaties beschikken niet over een lift.  

Er is sprake van aangepaste 
(werk- en instructie)ruimtes. 

 

De school heeft hulpmiddelen 
beschikbaar voor leerlingen 
die dat nodig hebben. 

De school beschikt, afhankelijk van de handicap, na overleg en afstemming over 
hulpmiddelen. 

Voor onze school geldt tevens: 
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4   Extra ondersteuningsmogelijkheden binnen onze school 

Binnen onze school is een aantal ondersteuningsarrangementen mogelijk voor leerlingen die meer 
ondersteuning nodig hebben, dan wij als school vanuit de basisondersteuning kunnen leveren. Deze 
arrangementen kunnen wij alleen als school realiseren met behulp van aanvullende middelen, menskracht of 
expertise van buiten onze eigen school. 
Om de extra ondersteuningsbehoeften van een leerling of eventueel diens ouders te kunnen vaststellen, 
werken we conform de afspraken die zijn vastgelegd in het protocol “toewijzen ondersteuningsaanbod”. 
De samenwerking tussen school, ouders en leerling en de ketenpartners op gebied van onderwijs en/of zorg is 
daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
Indien de school van mening is dat er meer ondersteuning noodzakelijk is om de leerling te ondersteunen in 
diens onderwijs- en/of opvoedbehoeften, wordt in gezamenlijkheid bekeken welk ondersteuningsarrangement 
binnen de school kan worden geleverd. 
 
Afhankelijk van het soort ondersteuningsarrangement wordt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld of een integraal ondersteuningsplan onderwijs en zorg. 
Het ontwikkelingsperspectief is een document waarin wordt omschreven hoe dicht de leerling gestelde doelen 
kan benaderen en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is, wat de te verwachten uitstroombestemming 
en het te verwachten uitstroomniveau zal zijn van de leerling en wat het onderwijsaanbod zal zijn om dat 
niveau te bereiken. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft het ‘wat’ (wat zijn de doelen waar met de leerling 
naar toe wordt gewerkt; waar en waarom wijkt dat af van het basisprogramma). Over het 
ontwikkelingsperspectief wordt zorgvuldig overleg gevoerd tussen deskundigen binnen onze school, 
ouders/verzorgers, begeleiders en leerling en onze samenwerkingspartners. 

Het werken met een ontwikkelingsperspectief is in het schooljaar 2017/2018 ingevoerd en daarmee onderdeel 
geworden van de onderwijspraktijk. Het heeft invloed  op de manier waarop gedacht en gesproken wordt over 
de ondersteuningsmogelijkheden van de school.  
 

4.1 Extra ondersteuning op het gebied van de leerontwikkeling 
Leerondersteuning binnen de Internationale schakelklassen 

1. Wat wordt geboden? 
afhankelijk van de hulpvraag van de leerling wordt per week gedurende een of meerdere lesuren ondersteuning 
geboden. 

2. Voor wie/welke leerjaren? 
Voor leerlingen in alle leerjaren. 

3. Met welk doel? 
voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling om te kunnen instromen binnen het reguliere voortgezet 
onderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs dan wel het middelbaar beroepsonderwijs. 

4. Welke deskundigheid is aanwezig binnen het team?  
docenten zijn deskundig op hun vakgebied en kunnen hierdoor de leerling in een rustige leeromgeving ondersteunen. 
De zorgcoördinator maakt eveneens deel uit van het team. 

5. De protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen die de school heeft 
de aanpak is veelal individueel van aard; materialen bestaan meestal uit de betreffende lesboeken, afhankelijk van het 
niveau van de leerling. 

6. De samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners. 
de mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers, begeleiders en de onderwijs- en ketenpartners. De 
zorgcoördinator ondersteunt, indien noodzakelijk, de mentor.  
Ambulante begeleiding op het gebied van leerontwikkeling wordt geboden voor leerlingen met een extra zorgonder- 
steuningsbehoefte door specialisten van het Samenwerkingsverband.  
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4.2.  Extra ondersteuning op gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 

Ondersteuning door begeleider passend onderwijs 

Wat wordt geboden? 
De begeleider passend onderwijs werkt in de school of schoolnabij en ondersteunt docenten bij het signaleren en 
verhelderen van de vraagstelling, adviseert, begeleidt en verbindt, hanteert oplossingsgerichte coachingsmethodieken 
en werkt volgens de plan-do-check-act cyclus. 
Als generalist voert de begeleider passend onderwijs op school werkzaamheden uit ter versterking van de 
basisondersteuning. Daarnaast voert zij activiteiten uit die vallen onder de licht curatieve ondersteuning. Dit type 
ondersteuning is altijd beperkt in tijd, omvang en duur. Daar waar geconstateerd wordt dat een leerling gedurende 
langere tijd ondersteuning nodig heeft om het gestelde uitstroomniveau te kunnen behalen, heeft de begeleider 
passend onderwijs  een bijdrage in het opschalen van de leerling naar extra ondersteuning. Voor de inzet van extra 
ondersteuning is te allen tijde een ontwikkelingsperspectief nodig waarin de reeds ingezette activiteiten vanuit de 
basisondersteuning en de licht curatieve ondersteuning zijn opgenomen. 
 
Voor wie? 
De begeleider passend onderwijs werkt aan de hand van onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsvragen 
van docenten. Twee vormen van begeleiding die kunnen worden ingezet zijn: 
-systeemgerichte- of indirecte begeleiding. Deze begeleiding is ten bate van de leerling, maar in de context van de 
leersituatie (klas/docent/medeleerlingen/ouders) of gericht op het schoolsysteem waarbij verbeteringen worden 
aangebracht in de methodische aanpak ofwel in de expertise van een groep docenten.de begeleiding is vraaggestuurd 
vanuit individuele docenten, schoolteams of directie en kan bestaan uit collegiale consultatie, klassenobservaties, 
praktisch advies op het gebied van didactiek, klassenorganisatie, klassenmanagement, interactie docent versus 
leerling(en), deelname aan casusbespreking of leerlingbespreking, co-teaching, trainingen, voorlichting, coachen van 
docenten, mentortraining; 
-directe begeleiding van leerlingen. Deze begeleiding is ten bate van de leerling, expliciet gericht op de onderwijs-
gerelateerde ondersteuningsbehoefte van de leerling in directe interactie met de begeleider passend onderwijs. Dit 
kan bestaan uit coaching van de leerling, extra instructie, werken met klein groepen met dezelfde 
ondersteuningsbehoefte, plannen en organiseren, agendabeheer, leren leren, toepassen van leerstrategieën. 
 
Doelen 

• Het organiseren van een samenhangend geheel van onderwijsarrangementen binnen en tussen de scholen; 

• Het realiseren dat zoveel mogelijk van de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; 

• Het bevorderen en realiseren dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zo passend mogelijk onderwijs 
krijgen. 

De samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners. 
De begeleider passend onderwijs en zorg verricht de werkzaamheden vanuit het Expertisecentrum van het 
Samenwerkingsverband VO Delflanden.  

Coaching 

Wat wordt geboden? 
Het programma van coaching duurt maximaal één jaar. Gestart wordt met wekelijks gesprekken tussen de coach en de 
leerling. Deze gesprekken vinden plaats op de school van de leerling. Gedurende het coachingstraject kan de frequentie 
van de contactmomenten worden teruggebracht. Aan het eind van het traject wordt de coaching afgebouwd en wordt 
de verdere ondersteuning overgedragen aan de mentor of andere begeleider van de leerling. 
Voor wie? 
Sommige leerlingen hebben een meer persoonlijke begeleiding nodig dan wat de school kan bieden. De redenen 
daarvoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. Moeite met de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, n 
moeite met planmatig werken, problemen bij het op een zinvolle manier invulling geven aan hun vrije tijd. Concreet 
gaat het om leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en daar erg 
onzeker in zijn, vanwege kleine incidenten grenzen dreigen te overschrijden, waardoor het moeilijk wordt hen zonder 
extra maatregelen te handhaven op de school, weinig of geen inzicht hebben in eigen gedrag en handelen, slecht tegen 
kritiek kunnen en moeite hebben met autoriteit, veelvuldig verzuimen dan wel motivatieproblemen hebben, moeite 
hebben met het vinden van zinvolle vrijetijdsbesteding. 
Met welk doel? 
• Vergroten van inzicht in eigen gedrag en eigen handelen; 
• Vergroten van de motivatie van de leerling; 
• Verbeteren van de leerattitude van de leerling; 
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• Vergroten van keuzemogelijkheden; 
• Leren zelf sturing te geven aan eigen handelen 
De samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners. 
Coaching wordt uitgevoerd door onderwijsspecialisten van het Expertiseteam van het SWV VO Delflanden of door 
extern ingekochte expertise. Indien noodzakelijk wordt nauw samengewerkt met ouders/verzorgers of ambulante 
hulpverlening. Aan het eind van het traject wordt de coaching afgebouwd en wordt de verdere ondersteuning 
overgedragen aan de mentor of andere begeleider van de leerling. 

 
4.3    Extra fysiek medische ondersteuning 

Naam arrangement 

 
1. Wat wordt geboden? 
2. Voor wie/welke leerjaren? 
3. Met welk doel? 
4. Welke deskundigheid is aanwezig binnen het team? 
5. De aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling 
6. De protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen die de school heeft 
7. De mogelijkheden van het schoolgebouw (inrichting) 
8. De samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners. 
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4.4   Ondersteuning in de thuissituatie 
HULPVERLENING 

1. Wat wordt geboden? 
Inzet hulpverlening vanuit de gemeente waar de leerling woonachtig is. 

2. Voor wie/welke leerjaren? 
Voor leerlingen in alle leerjaren 
3. Met welk doel? 
In beeld brengen van gezinsproblematiek en de (mogelijk) hieraan gerelateerde problematiek van de leerlingen 

4. Welke deskundigheid is aanwezig binnen het team? 
Tijdens leerlingbesprekingen worden signalen betreffende leerlingen ingebracht en een plan van aanpak gemaakt 
waarna (mogelijk) het team Jeugd van de gemeente waar de leerling woonachtig is wordt ingezet. 

5. De aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling 
Dit is afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek. 

6. De protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen die de school heeft 
In overleg met de mentor en/of de coördinator, vindt een gesprek plaats met ouders/verzorgers en/of begeleiders en 
eventueel de leerling zelf. Na verkregen toestemming van (een van) de ouders/verzorgers en/of begeleiders en van de 
leerling indien deze 12 jaar of ouder is, meldt de zorgcoördinator het gezin en/of de leerling aan bij de gemeente waar 
de leerling woonachtig is. 

7. De mogelijkheden van het schoolgebouw (inrichting) 
de school beschikt over de nodige ruimtes om in een rustige omgeving de leerling te kunnen ondersteunen. 

7. De samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners. 
Hulpverlening is vanaf 1 januari 2015 voorbehouden aan de gemeente waar de leerling woonachtig is.   
 

Naam arrangement 

1. Wat wordt geboden? 
2. Voor wie/welke leerjaren? 
3. Met welk doel? 
 
4. Welke deskundigheid is aanwezig binnen het team? 
5. De aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling 
6. De protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen die de school heeft 
7. De mogelijkheden van het schoolgebouw (inrichting) 
8. De samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners. 
 

 

 
4.5 Grenzen aan de ondersteuning 
Helaas zijn er grenzen aan de ondersteuning die onze school kan bieden. Indien de onderwijs- en opvoed-
behoeften van de leerling de mogelijkheden van onze basis- en extra ondersteuning te boven gaan, kunnen wij 
binnen onze school geen passende onderwijsplaats bieden. In overleg met ouders en leden van de 
toewijzingscommissie ondersteuningsaanbod wordt dan bekeken of deze leerling kan worden doorgeleid naar 
één van de scholen binnen ons samenwerkingsverband die de ondersteuningsmogelijkheden wel in huis heeft, 
dan wel dat een plaatsing bij het bovenschoolse FLEX-college of het speciaal onderwijs voor deze leerling meer 
voor de hand ligt. 
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   5.   Organisatie van de onderwijs ondersteuningsstructuur 
 
   5.1 Contactgegevens ten behoeve van de aansturing van de interne onderwijsondersteuning 

 
 
De aansturing van de 
interne ondersteuning 
en de daarbij 
behorende taken en 
verantwoordelijkheden 
zijn duidelijk 
vastgelegd binnen de 
school 

Naam en 
contactgegevens: 

Naam en 
contactgegevens: 

Naam en 
contactgegevens: 

Naam en 
contactgegevens: 

Ron Wijsman 
 
e-mail: r.wijsman 
@grotiuscollege.nl 
 
 

Nicole Otter 
 
e-mail: n.otter 
@grotiuscollege.nl 

Rob Rietdijk 
 
e-mail: r.rietdijk 
@grotiuscollege.nl 

 

taken/ 
verantwoordelijkheden 

taken/ 
verantwoordelijkheden 

taken/ 
verantwoordelijkheden 

taken/ 
verantwoordelijkheden 

coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 

coördinator zorgcoördinator  

 
5.2 Functionarissen binnen de school 

Voor de ondersteuning bij het uitvoeren van de preventieve en (licht) curatieve interventies heeft de school de 
onderstaande deskundigheid in huis 

Mentor 

Zorgcoördinator 

Onze school beschikt tevens over de onderstaande deskundigheid: 

 

 

 

 

 

 
5.3 Contactgegevens eerste aanspreekpunt samenwerkende partners in onderwijs en zorg 

Contactgegevens eerste 
aanspreekpunt externe 
deskundigenpool 

SWV VO SWV VO JGZ Leerplicht 

Naam en 
contactgegevens: 

Naam en 
contactgegevens: 

Naam en 
contactgegevens: 

Naam en 
contactgegevens: 

mevr. drs.  
T. Klooster 
directeur 
 
bezoekadres: 
Buitenhofdreef 8  
Delft 
 
postbus 1013; 
2600BA Delft 
tel. (015) 2855554 
 

 
 

mevr. D. Veldhof 
begeleidster 
passend onderwijs 
 
bezoekadres: 
Buitenhofdreef 8 
Delft 
  
postbus 1013 
2600BA Delft 
tel. (015) 2855554 

mevr. D.Twerda 
jeugdarts 
 
 
bezoekadres: 
Händellaan 108a 
2628SN Delft 
 
postbus 339 
2700AH Zoetermeer 
tel. (088) 0549999 

mevr. S. el Mahi 
ambtenaar 
leerplicht 

 
bezoekadres: 
Stationsplein 1 
Delft 

postbus 78 
2600ME Delft 
tel. 14015 
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   5.4   Inzet van specialisten vanuit de expertisepool 
De school werkt samen met specialisten vanuit het SWV en de ketenpartners als de ondersteuningsbehoeften van 
de leerling de eigen mogelijkheden van de school overstijgen 

Extra ondersteuning op gebied van onderwijs 

• Gedragswetenschappers SWV VO Delflanden 

• Onderwijsspecialisten SWV VO Delflanden 

• Specialisten vanuit cluster 1 

• Specialisten vanuit cluster 2 

• Specialisten vanuit cluster 3 

• Specialisten vanuit cluster 4 

• Extern aangestelde onderwijsspecialisten 

• Andere scholen voor voortgezet onderwijs 

 

Extra ondersteuning op gebied van opvoeding en hulpverlening 

• Medewerkers team Jeugd van de gemeenten waar de leerlingen woonachtig zijn  

• Medewerkers GGz 

• Medewerkers stichting Nidos 

• Ambulant begeleiders Jeugdformaat 

• Medewerkers verslavingszorg 

• Informele hulpverlening  

 

Extra ondersteuning op medisch gebied 

• Jeugdarts 

• Jeugdverpleegkundige 

 

Extra ondersteuning op gebied van veiligheid, verzuim en schooluitval 

• Leerplicht van de gemeenten waar de leerlingen woonachtig zijn 

• Politie Haaglanden 

• Gemeente Delft 

 

Onze school werkt tevens samen met: 

Extra ondersteuning op het gebied van de arbeidstoeleiding 

• vast contactpersoon ROC Mondriaan college 
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6.   Samenwerking  

Binnen ons samenwerkingsverband en voor onze school geldt 

De school werkt binnen het Samenwerkingsverband samen aan een effectieve ondersteuningsstructuur 

De school is op diverse niveaus vertegenwoordigd binnen het Samenwerkingsverband. 

Het schoolondersteuningsprofiel voldoet tenminste aan het overeengekomen niveau van basisondersteuning. 

De school concretiseert en operationaliseert het onderwijs- en zorgbeleid, binnen de kaders van het 
schoolondersteuningsprofiel. 

De school komt de werkafspraken na die zijn vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. 

De school levert een actieve bijdrage aan het versterken van de onderwijszorgstructuur binnen de schoollocatie en 
tussen de schoollocaties in het samenwerkingsverband VO Delflanden. 

Het schoolondersteuningsprofiel van de  school maakt deel uit van een dekkend regionaal aanbod aan 
onderwijsondersteuning.  

De school informeert jaarlijks het samenwerkingsverband over het rendement van de geboden ondersteuning en 
begeleiding. 

 
 

7.    Kwaliteitsbeleid op het gebied van zorg en ondersteuning 
 

Voor onze school geldt 

De school voldoet aan de indicatoren in het waarderingskader van de Inspectie. 

De school formuleert doelen voor het ondersteuningsaanbod binnen de school en beschrijft hoe zij die doelen wil 
realiseren. 

De school heeft de medezeggenschap op het schoolondersteuningsprofiel conform de Wet medezeggenschap op 
scholen geregeld. 

De school registreert welke ondersteuning en begeleiding zij aan leerlingen met (extra) onderwijs- en/of 
opvoedbehoeften bieden. 

De school evalueert met leerling en ouders de inzet en de opbrengsten van de ondersteuning en begeleiding aan de 
hand van het ontwikkelingsperspectief. 

Het rendement van de genomen ondersteuningsmaatregelen wordt bewaakt door de zorgcoördinator onder 
eindverantwoordelijkheid van de coördinator. 

Rapportage over het rendement vindt plaats volgens een binnen de school vastgesteld format.    

De school evalueert  jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuningsstructuur.  

De school evalueert jaarlijks met de kernpartners de inzet en opbrengst van de ondersteuning en begeleiding. 

De school evalueert  jaarlijks of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet. 

De school gebruikt de evaluaties van effectiviteit en rendement als basis voor een bijgestelde werkagenda en/of 
schoolondersteuningsprofiel. 
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8. Jaarwerkplan 2017 – 2018  

Ontwikkelpunten, doelen,  ambities met betrekking tot de intake en plaatsingsprocedure 
1.  

 
2. 

 

 
Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot het leerlingvolgsysteem 
1. de in de onderwijskundige rapporten van de vorige school gegeven handelingsadviezen maken deel uit van het    
    leerlingvolgsysteem. Indien geen onderwijskundig rapport aanwezig is, wordt alle overige relevante informatie in  
    het leerlingvolgsysteem vermeld. 
 
2. alle mentoren en docenten dragen er zorg voor dat alle informatie over leerlingen vermeld wordt in het leerling-  

    volgsysteem.  
 
3. de school draagt er zorg voor dat in VOROC de leerlingen worden geregistreerd die zich hebben aangemeld voor  
    een vervolgopleiding bij een ROC in de regio Haaglanden.  

 

 

Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot het mentoraat 
1. alle mentoren zijn voldoende geschoold in gesprekstechnieken; het herkennen van signalen die leerlingen afgeven;  
    de meest voorkomende vormen van gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek; leerproblematiek.  
 
2. alle mentoren zijn geschoold om onderwijskundige rapporten en alle andere onderzoeksverslagen te kunnen  
    Begrijpen en te interpreteren. 
 
3. de mentor levert voor een te houden leerlingenbespreking of rapportenvergadering een schriftelijk besprekings-   
    voorstel van zijn klas in bij de coördinator.  
 

 

Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot de ondersteuning op didactisch/cognitief gebied 

1.  alle docenten hebben, conform het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, voldoende inhoudelijke- en  

    didactische kennis en vaardigheden om op professionele en planmatige wijze voor de individuele leerlingen en voor  
    de groepen waarmee zij werken een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich op een  
    goede manier de leerinhouden van een bepaald vak eigen kunnen maken.  
 
2.  de mogelijkheid onderzoeken of de huidige door de school gebruikte tevredenheidsonderzoeken geschikt zijn (te  
     maken) voor leerlingen van de Internationale schakelklassen. 

 
3.  bevorderen van een goed klassenmanagement door het werken volgens studiewijzers en het noteren van   
     huiswerk in Magister.   
 

 
Leerlingbegeleiding 
1.   
 

2. 
 

 
Leerondersteuning binnen de Internationale schakelklassen 
1.  voor leerlingen die zich willen oriënteren op vervolgopleidingen en/of op de arbeidsmarkt, is de ondersteuning en   
    begeleiding van de decaan onlosmakelijk hieraan verbonden. 
 
2. 
 

 
 

Preventief beleid van de school op het gebied van gedrag, veiligheid en gezondheid 
1.  de school beschikt over conciërges en docenten die in het bezit zijn van een EHBO-diploma. Zij zijn degenen die bij     
    ongevallen het eerste aanspreekpunt zijn voor de medewerkers van de school.  
 
2. preventieve activiteiten vinden verder plaats in overleg en samenwerking met de gemeente Delft. 
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Organisatie van de onderwijs ondersteuningsstructuur 
1.  verbeteren van de ondersteuning bij het uitvoeren van de preventieve en (licht) curatieve interventies door het    
    aanstellen van de volgende functionarissen: 
    -specialist ernstige lees- en spellingsproblemen en rekenproblemen; 
    -verzuimcoördinator; 
    -trainer faalangst; 
    -trainer sociale vaardigheden (basistraining); 
    -stagebegeleider. 
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Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot de extra ondersteuning in samenwerking met de partners 
in onderwijs en zorg 
1.  positioneren van de leerlingen in de internationale schakelklassen; investeren in netwerkpartners: wederzijdse   
     informatie-uitwisseling; inzicht in doorlooptijden; één leerling, één onderwijs/zorgplan.  
 
2.  

 
3. 

 

 

Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot de samenwerking 

1. het schoolbestuur neemt deel aan het bestuurlijk overleg. 

 
2. de schoolleiding is vertegenwoordigd in de regiegroep beleid. 
 
3.  de zorgcoördinator neemt deel aan de kwaliteitsgroep zorg. 

 
4. de schoollocatie levert afgevaardigden voor diverse werkgroepen op het niveau van het Samenwerkingsverband.  
 
5. de school komt de afspraken na die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan en zijn geaccordeerd door het  
    bestuur en de ondersteuningsplanraad. 
 
6. de school informeert jaarlijks het Samenwerkingsverband over de ontwikkelingen inzake de zorg op schoolniveau. 

 

 

Ontwikkelpunten, doelen, ambities  met betrekking tot het kwaliteitsbeleid  
1.  de school evalueert jaarlijks het rendement van de genomen ondersteuningsmaatregelen op de verschillende  
     domeinen en standaarden en gebruikt de conclusies voor het bijstellen van het schoolontwikkelingsperspectief.  
 

2.  de school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de zorgstructuur en gebruikt de conclusies voor het bijstellen van  
     het schoolondersteuningsprofiel. 
 

3. 
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9. Jaarwerkplan 2018 - 2019 

Ontwikkelpunten, doelen,  ambities met betrekking tot de intake en plaatsingsprocedure 
1. beschrijven en implementeren van de werkwijze van de ISK-afdeling. 

 
2. 
 
3. 

 

 
Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot het leerlingvolgsysteem 
1.bewustwording van medewerkers van het belang van het leerlingvolgsysteem waarbij de coördinatoren een   
   stimulerende rol innemen. 
 

2. 
 
3. 

 

 

Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot het mentoraat 
1. 
 
2. 
 
3. 

 

 

Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot de ondersteuning op didactisch/cognitief gebied 
1. de mogelijkheid onderzoeken of de huidige door de school gebruikte tevredenheidsonderzoeken geschikt zijn (te  
    maken) voor leerlingen van de Internationale schakelklassen. 
 
2. 

 
 
3. 
 

 
Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot de ondersteuning  op sociaal-emotioneel gebied en gedrag 
1.verbeteren van het (leren) signaleren en het vergroten van de bewustwording van het belang hiervan bij de  
   medewerkers van de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen 
 
2. 
 

3. 
 

 
Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen met een visuele, auditieve 
en lichamelijke handicap 
1. 
 
2. 
 
3. 
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Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot de extra ondersteuning in samenwerking met de partners 
in onderwijs en zorg 
1. 
 
2. 
 
3. 

 

 

Ontwikkelpunten, doelen, ambities met betrekking tot de samenwerking 
1.beoordelen van de haalbaarheid tot het instellen van een ouderraad/ouderklankbordgroep voor leerlingen van de  
   ISK. 
 
2. 
 
3. 

 

 

Ontwikkelpunten, doelen, ambities  met betrekking tot het kwaliteitsbeleid  
1. 
 
2. 
 
3. 
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ROUTE LEERLINGENZORG 

 

 
Categorie 
 
leerproblemen 
 

Wat 
 

• ondersteuning bij de lessen   
    

• vakspecialistisch                   

Bij wie 
 
mentor; klassenteam 
 
mentor; vakdocent 
 

huiswerk • extra tijd tijdens de lessen 
 

• huiswerkklas 

mentor; vakdocent 
 
mentor  
 

gezondheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• kortdurend ziekteverzuim 
 

• bij langer durend of langdurig ziekteverzuim 
bespreken tijdens leerlingbespreking; 

             eventueel aanmelden bij jeugdarts 
 

• bij langer durend of langdurig verzuim 
wegens ziekmeldingen bespreken tijdens 
leerlingbespreking; 
eventueel aanmelden bij jeugdarts 

 
zie de beleidsnotitie ten aanzien van (vermoedelijk 
ongeoorloofd) schoolverzuim; januari 2008 

mentor; coördinator 
 
mentor  
 
zoco 
 
mentor; coördinator 
 
 
zoco 
 
 

 

 

gedrag (basiszorg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gedrag (extra- of 
acute zorg) 

• regels binnen de klas en de school 
 
 

• individuele gesprekken naar aanleiding van 
negatief gedrag 

 

• individuele gesprekken naar aanleiding van 
ruzies e.d. 

 

• het geven van een rode kaart 
 

• afhandeling rode kaart 
 

• aandachtspunten om te bespreken in 
leerlingbespreking 

 

• begeleidingsteam passend onderwijs 
 

• aanvragen voor gedragstrainingen (rots en 
water;- assertiviteits-; sociale 
vaardigheidstraining) 

 

• verwijzing voor onderzoek naar gedrag 
(ASS; ADHD; oppositioneel gedrag etc.) 

 

• verwijzing naar hulpverlenende instellingen 
en -personen (team Jeugd van de 
woongemeente van de leerling; jeugdarts; 
huisarts; FLEX-college; begeleidingsteam 
passend onderwijs etc. 
 

• schorsing voor de duur van één dag 

mentor; klassenteam;  
coördinator 
 

elke medewerk(st)er  

 
 
mentor; OTE 
 
 
OTE 
 

mentor; OTE  

 
mentor 
 
 
zoco 
 
OTE/zoco 
 
 
 
zoco 
 
 
OTE/zoco 
 
 
 
 
 
OTE 
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zie regeling schorsing en verwijdering 

• schorsing voor de duur van twee tot en met 
vijf dagen 

zie regeling schorsing en verwijdering 

• (voornemen tot) verwijdering 
zie regeling schorsing en verwijdering 
 

 

 

bevoegd gezag 

 
 

bevoegd gezag 

 

sociaal-emotioneel 
(basiszorg) 
 
 
 
 
 
 

sociaal-emotioneel 

(extra- of acute 
zorg) 

• individuele gesprekken op basis van 
sociaal-emotionele aspecten 

 

• individuele gesprekken naar aanleiding van 
ruzies e.d. 

 

• faalangstreductietraining 
 

• bespreken in leerlingbespreking; 
begeleidingsteam passend onderwijs 

 

• verwijzing voor onderzoek naar sociaal-
emotionele factoren 

 

• individuele gesprekken op basis van 
ernstige en/of structurele sociaal-emotionele 
aspecten 

 

mentor 
 
 
mentor; OTE 
 

 
zoco 
 

mentor 
zoco 
 
zoco 
 

 
gedragswetenschap- 
per Samenwerkings-
verband 
 

gezinsproblematiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• individuele gesprekken naar aanleiding van 
gezinsproblematiek 

 

• bespreken in leerlingbespreking  
 

• verwijzing voor onderzoek naar gezins- 
factoren 

 

• verwijzing naar hulpverlenende instellingen 
en -personen (team Jeugd van de 
woongemeente van de leerling) 

mentor/zoco 
 
 
mentor/zoco 
 

zoco 

 

zoco 

 
 

 
versie december 2018 
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taken/verantwoordelijkheden van de mentor binnen de school.  

 

Algemeen 

1.De mentor zorgt ervoor goed geïnformeerd te zijn over alles wat zijn leerlingen aangaat.  

 

2.De mentor geeft relevante informatie betreffende zijn leerlingen door aan ouders/verzorgers, begeleiders,  

docententeam, coördinator. 

 

3.De mentor zorgt voor een goede informatieoverdracht aan de mentor van het volgende leerjaar.  

4.De mentor stelt zich actief op in het onderhouden van een goede samenwerking met ouders/verzorgers,       

begeleiders, docententeam, coördinator. 

 

5.De mentor creëert samen met collega's in zijn klas een veilig leer- en leefklimaat.  

6.De mentor verzorgt de eerstelijnsbegeleiding van zijn leerlingen op sociaal-emotioneel gebied en 

onderneemt actie t.a.v. benodigde tweedelijnszorg. Stelt zich op de hoogte van geboden sociaal-                                             

emotionele tweede- en derdelijnszorg.   

7.De mentor volgt de leervorderingen van zijn leerlingen en stelt zich op de hoogte van de eerstelijns- en     

tweedelijnsbegeleiding op onderwijsleergebied.  

8.De mentor signaleert in samenwerking met het docententeam de noodzakelijkheid van extra begeleiding en 

zorgt ervoor dat de begeleidingsmogelijkheden van onze school optimaal ten behoeve van zijn leerlingen 

worden ingezet.  

 

9.De mentor legt de onder de punten 1 tot en met 8 genoemde aspecten vast in het Ontwikkelingsperspectief 

(OPP) van de leerling. 

 

9.De mentor verzamelt gegevens met betrekking tot gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve 

ontwikkeling en stelt deze ter beschikking aan ofwel de zorgcoördinator, ofwel aan de begeleidster passend 

onderwijs van het Samenwerkingsverband. 

 

10.De mentor bewaakt of het proces ingezet wordt voor extra begeleiding en monitort de inzet van extra 

begeleiding. 

 

 

Absentiecontrole 

1.De mentor controleert regelmatig de absentielijsten van zijn leerlingen en geeft beschikbare informatie door 

aan de verzuimcoördinator en de administratie. 

2.De mentor bespreekt wekelijks met de betrokken leerlingen de openstaande absenties. 

 

Persoonlijk contact met leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders 

1.De mentor houdt met alle leerlingen minimaal 2 keer per jaar een persoonlijk gesprek; over bijvoorbeeld 

zijn/haar welbevinden in de klas, op school en over zijn/haar leerprestaties en werkt daarna Magister bij.  

2.De mentor heeft met de ouders/verzorgers en begeleiders van al zijn leerlingen minimaal 2 keer per 

schooljaar persoonlijk contact inzake de leerprestaties, het verwachte uitstroomprofiel en de sociaal-

emotionele ontwikkeling en werkt daarna Magister bij. 

3.De mentor is aanwezig bij voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers en begeleiders.  

4.Vragen van ouders/verzorgers en/of begeleiders worden door de mentor snel en adequaat beantwoord. 
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Groepsactiviteit 

1.De mentor verzorgt in leerjaar 1 één keer in de week een mentorles. Voor leerjaar 2 is dit in ontwikkeling.  

2.De mentor stimuleert andere groepsactiviteiten.   

3.De mentor begeleidt in principe zelf zijn klas bij groepsactiviteiten zoals culturele activiteiten, 

buitenschoolse activiteiten, sportdagen enz. of draagt informatie over aan een andere collega. 

 

Leerlingenbesprekingen en rapportenvergaderingen   

1.De mentor verstrekt een week voorafgaand aan een leerlingenbespreking of een rapportvergadering een 

overzicht van de leervorderingen en andere bijzonderheden aan het klassenteam. 

De mentor en de coördinator geven samen leiding aan de leerlingenbesprekingen en de rapporten-

vergaderingen. De mentor verzorgt van elke leerling de inleidende bespreking en de coördinator heeft de 

algemene vergaderleiding.   

2.De mentor verwerkt de inhoud van leerlingenbesprekingen of rapportenvergaderingen binnen een week per 

leerling in het logboek van het leerlingvolgsysteem. 

 

Leerlingendossier  

1.De mentor neemt aan het begin van het jaar kennis van de informatie die over zijn of haar leerlingen in 

Magister is opgenomen. Bij onduidelijkheden vraagt de mentor de mentor van vorig schooljaar om toelichting. 

2.De mentor werkt Magister regelmatig bij met gegevens betreffende de actuele situatie van zijn of haar 

leerlingen.    

3.Kort na de zomervakantie verzorgt de mentor een mondelinge informatieoverdracht van zijn of haar 

leerlingen aan de nieuwe mentoren. 

 

Overige taken   

1.De mentor controleert één keer per week in Magister of en hoe vaak de leerlingen boeken en spullen 

vergeten en/of huiswerk niet hebben gemaakt. De mentor informeert ouders/verzorgers en/of begeleiders 

indien dit te vaak voorkomt. 

2.De mentor regelt huiswerkopgaven vanuit de diverse vakken voor langdurig zieke leerlingen en leerlingen die 

elders onderwijs volgen. 

 

 

Binnen ons samenwerkingsverband en  onze school geldt: 

De school voldoet aan de indicatoren in het waarderingskader van de Inspectie. 

Elke klas heeft een (of twee) mentor(en). 

De mentor is bij de start van, dan wel gedurende,  het schooljaar op de hoogte van de ondersteuningsbehoeften van 
mentorleerlingen. 

De mentor is het eerste aanspreekpunt in de ondersteuning van mentorleerlingen. 

De mentor  verzorgt één of meerdere mentorlessen per week. 

De mentor houdt (mede) het LVS bij en maakt gebruik van informatie geregistreerd in het LVS. 

De mentor voert individuele gesprekken met alle mentorleerlingen (gericht op leren, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en gedrag). 

De mentor voert, indien noodzakelijk, individuele gesprekken met ouders van mentorleerlingen. 

De mentor is vaardig om signalen van mentorleerlingen vroegtijdig te vertalen naar onderwijsbehoeften. 

De mentor  draagt de leerlingendossiers jaarlijks warm over naar de nieuwe mentor. 
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Leerroutes ISK – schooljaar 2018-2019 

A1 

1. Alfabetisering + spreken en luisteren (opbouw woordenschat) 

2. Na 1 jaar: gealfabetiseerd + spreken en luisteren A1 

3. Doorstroom naar B1, C1 of D1 

B1 

1. Uitstroomprofiel PrO, VSO, entree of inburgering 

2. Na 1 jaar: alle vaardigheden A1 

3. Doorstroom naar B2 

C1 

1. Uitstroomprofiel vmbo-basis/kader, entree of mbo 2 

2. Vmbo basis + entree na 1 jaar A1 

3. Vmbo kader + mbo 2 na 1 jaar op weg naar A2 

4. Doorstroom naar C2 

D1 

1. Uitstroomprofiel mavo, havo, vwo, mbo 3 of 4 

2. Na 1 jaar alle vaardigheden A2 

3. Doorstroom D2 

4. Een deel van deze snelle leerlingen lukt het om na 1 jaar uit te stromen naar regulier. Mavo-

leerlingen zijn dan op weg naar B1, de overige leerlingen zijn op weg naar B2. 

B2 

1. Uitstroomprofiel PrO, VSO, entree of inburgering 

2. Na 2 jaar zijn luisteren en spreken A2, voor entree is ook lezen A2/1F 

C2a + C2b 

1. Uitstroomprofiel vmbo-basis/kader, entree of mbo 

2. Na 2 jaar vmbo-basis en entree: A2 voor lezen, luisteren en spreken, op weg naar A2 

schrijven. Na 2 jaar vmbo-kader en mbo 2: alle vaardigheden op weg naar B1 

3. In het tweede jaar staan Engels, economie en biologie op het programma. 

D2 

1. Uitstroomprofiel kader, mavo, havo, vwo, mbo 3 of 4 

2. Na 2 jaar mavo: op weg naar B1. Havo, vwo, mbo 3 of 4: B1. 

3. In het tweede jaar staan Engels, economie en biologie op het programma. 

4. Na 2 jaar: Engels A2, bovenbouw of vavo: Engels B1 
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Lessentabel schooljaar 2018-2019 

 

A1 – 19 uur NT2, 4 uur rekenen, mentorles, 2 uur koken, 2 uur gym, 2 uur techniek, 2 uur tekenen 

B1 – 18 uur NT2, 4 uur rekenen, mentorles, 1 uur digitale vaardigheden, 2 uur koken, 2 uur gym, 2 

uur techniek, 2 uur tekenen 

C1a/C2b/D1 - 18 uur NT2, 4 uur rekenen, mentorles, 1 uur digitale vaardigheden, 2 uur koken, 2 uur 

gym, 2 uur techniek, 2 uur tekenen 

B2 – voor de herfstvakantie 17 uur NT2/ na de herfstvakantie 11 uur NT2 + 1 dag stage, 4 uur 

rekenen, mentorles, KNS, LOB, 2 uur koken, 2 uur techniek, 2 uur gym, 2 uur tekenen 

C2a – 15 uur NT2, 4 uur rekenen, mentorles, KNS, LOB, biologie/economie (elk een half jaar), 2 uur 

koken, 2 uur gym, 2 uur techniek, 2 uur tekenen 

C2b – 9 uur NT2, 4 uur rekenen/wiskunde, mentorles,KNS, LOB, 2 uur biologie, 2 uur economie, 4 uur 

Engels, 2 uur koken, 2 uur techniek, 2 uur gym, 2 uur tekenen 

D2 – 13 uur NT2, 4 uur rekenen/wiskunde,mentorles, KNS, LOB, 2 uur economie, 2 uur biologie, 4 uur 

Engels, 2 uur gym, 2 uur tekenen (geen techniek en geen koken) 

 


