w

w

50

96

da

@
00
he
w tp e
.h rr
et o
pe n.n
rr l
on
.n
l
fo

8

Sp
or
39 tla
05 a n
A 11-1
D
3
Ve
03
en
en
1

in

d ijs
en rw
ss de
Pa n
O

al

rs ra
de ext
ou et
or m vo en gs
ie g in
at rlin un
rm e te en
fo le rs ft
In van nde oe
o beh

Leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften
In deze folder leggen we uit hoe
Het Perron haar leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften
biedt wat ze nodig hebben. Het
gaat dan om leerlingen die net wat
meer ondersteuning nodig hebben
om tot hun recht komen. Dikwijls
zijn ze in het verleden goed
onderzocht en hebben ze een
diagnose gekregen van een arts of
van een psycholoog. Als uw kind op
school komt, dan gaan we met u na
of uw kind extra
ondersteuningsbehoeften heeft.
Passend onderwijs? Tijdens de les!
Passend onderwijs gaat om goed
onderwijs voor alle leerlingen. Het
Perron kiest ervoor om leerlingen
zoveel mogelijk tijdens de les te
bieden wat ze nodig hebben.
De mentor en de vakdocent
De mentor en de vakdocenten zijn
daarvoor verantwoordelijk. De
mentor verzorgt de begeleiding van
de leerlingen en is het
aanspreekpunt voor ouders. Samen
met de vakdocenten zorgt de
mentor ervoor dat de leerlingen
zich veilig voelen op school en dat
ze het beste uit zichzelf kunnen
halen.

De vakdocenten stellen voor hun
lessen een groepsplan op. Daarin
staat bijvoorbeeld welke leerlingen
behoefte hebben aan verlengde
instructie en welke leerlingen
gebaat zijn bij een werkplek waar
ze zich beter kunnen concentreren.
De zorgspecialist
Per leerhuisteam heeft Het Perron
een zorgspecialist aangesteld. Dit is
een docent met speciale
deskundigheid in de begeleiding
van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. De
zorgspecialist helpt de andere
docenten om hun aanpak af te
stemmen op wat deze leerlingen
nodig hebben. Soms ondersteunt
de zorgspecialist leerlingen ook
zelf.

Flexibel
ondersteuningsarrangement
Op Het Perron bieden we elke
leerling met extra
ondersteuningsbehoeften een
flexibel ondersteuningsarrangement
aan. Dat betekent:
• dat er altijd een zorgspecialist
‘stand by’ is;
• dat we extra begeleiding
verzorgen op het moment dat het
nodig is;
• dat we extra begeleiding
verzorgen zolang het nodig is.
We streven er altijd naar dat de
zorgspecialist in de ‘stand by’
modus komt. Dat betekent immers
dat het goed gaat met de leerling!

Coördinatietraject
De basis voor flexibele
ondersteuning is het
coördinatietraject. Dit is een
bijzonder traject, omdat het pas
ophoudt als de leerling onze school
verlaat. Het betekent dat er voor de
leerling al die tijd in ieder geval een
zorgspecialist beschikbaar is in de
‘stand-by’ modus. Als er extra
begeleiding nodig is, komt de
zorgspecialist in actie. Dan kan een
coachingstraject of een
begeleidingstraject worden
opgestart. Dit gebeurt in overleg
met de leerling zélf en met de
ouders.

Coachingstraject
Dit is een traject dat gericht is op
korte intensivering van de
begeleiding van een leerling. Het
duurt 6 à 8 weken. De mentor legt
het in overleg met leerling, ouders en
zorgspecialist vast in een plan van
aanpak. De mentor voert de
begeleiding van de leerling uit.
Begeleidingstraject
Dit is een traject dat gericht is op
langere intensivering van de
begeleiding van de leerling. Het
duurt maximaal een half cursusjaar.
De zorgspecialist schrijft in overleg
met de leerling, de ouders en de
mentor een begeleidingsplan. De
zorgspecialist neemt indien nodig
ook zelf een rol op zich in de
begeleiding van de leerling.

Wat verder goed is om te weten:
• De folder is alleen van toepassing
voor leerlingen die al tot Het Perron
zijn toegelaten. In het
schoolondersteuningsprofiel van
Het Perron (zie www.het perron.nl)
leest u welke leerlingen we op Het
Perron een plek kunnen geven.
• De folder sluit aan bij wat u in de
schoolgids leest over
leerlingbegeleiding en passend
onderwijs.
• De zorgspecialisten werken in
nauw overleg met de ambulant
begeleiders uit het speciaal
onderwijs die op onze school
werkzaam zijn en met de
medewerkers van het
onderwijsservicecentrum (zie
schoolgids).

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de coördinator
van het OnderwijsServiceCentrum van Het Perron:
g.witteveen@hetperron.nl

