Onder
steunings
plan

samenvatting voor ouders

2019-2020

Wat heeft uw kind nodig? Wat kunnen wij bieden?
Alleen als leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, kunnen ze zich goed
ontwikkelen. Daarom doen wij ons best om ervoor te zorgen dat elke leerling de
ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Hieronder leest u op welke manier wij
dat doen. Dit doen we altijd samen met de ouders en de leerling.
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Dynamische driehoek

Eerste aanspreekpunt

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich goed ontwikkelt,

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste

moeten de school, de ouders en de leerling goed met elkaar

aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders. De mentor

samenwerken. Wij noemen dit de dynamische driehoek.

is samen met de teamleider en de locatiedirecteur verant-

De ouders kunnen ervan uitgaan dat de school zich inspant

woordelijk voor de begeleiding van alle leerlingen in een

om hun kind de beste ondersteuning te geven. Tegelijkertijd

bepaald leerjaar. Als u vragen of zorgen hebt, neemt u dus

verwacht de school van de ouders dat zij meewerken aan de

contact op met de mentor van uw kind. De mentor bespreekt

ondersteuning van hun kind en dat zij afspraken nakomen.

dan samen met u en met uw kind wat er moet gebeuren om
uw kind verder te helpen.

Extra ondersteuning

De
school

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan de
mentor en docenten kunnen bieden. Het is dan bijvoorbeeld
nodig om een specialist in te schakelen. In dat geval wordt

Kern:

de ondersteuningscoördinator ingeschakeld, want dat is de

Onderwijs

persoon die extra ondersteuning organiseert. Het kan zijn

verstrekken

De
leerling

dat de ondersteuningscoördinator, in overleg met de ouders,

De
ouder

een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstelt. Daarin wordt
beschreven welke ondersteuning de leerling krijgt.

Meer weten over het ontwikkelingsperspectiefplan?
koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/opstellen-opp-2
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Informatieplicht ouders

een ziekte of een beperking. In de woorden van de wet:
de school heeft een zorgplicht. De school waar u uw kind

Als u een kind met extra ondersteuningsbehoeften bij onze

inschrijft (of al is ingeschreven) moet daarvoor zorgen.

school aanmeldt, is het belangrijk dat u de school daarover

Dat betekent niet dat de school de ondersteuning altijd zelf

goed informeert. U heeft daarin een informatieplicht. U kent

moet en kan geven. Het kan zijn dat een andere school

uw kind zelf het beste. Daarnaast geeft de basisschool ons

passender is of dat er hulp van buiten de school wordt inge-

informatie over de ervaringen die zij met uw kind hebben

schakeld, bijvoorbeeld van jeugdhulpverlening. Ook zijn er

opgedaan. We spreken van ‘een warme overdracht’.

leerlingen die het beste op hun plek zijn op een speciale school.

Passend onderwijs

Meer weten over de Wet passend onderwijs?
rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelenpassend-onderwijs

Voor ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben, is de Wet passend onderwijs een belangrijke wet.
In deze wet staat dat scholen ervoor zorgen dat alle kinderen
een passende onderwijsplek moeten krijgen. Dat geldt dus ook
voor kinderen met een leerprobleem, een gedragsprobleem,
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Leerlingondersteuning

Samenwerkingsverband Koers VO
Om ervoor te zorgen dat ieder kind op een passende plek
terecht komt, werken de vo-scholen in onze regio samen in
het Samenwerkingsverband Koers VO. Het samenwerkingsverband heeft een overzicht gemaakt met de belangrijkste
kenmerken van alle scholen in de regio: de schoolprofielen.
U ziet daar onder andere hoe de scholen omgaan met ouders
en welke ondersteuning zij bieden.
Voor de aanmelding bij sommige schoolsoorten moet het

Leerling/ouders

samenwerkingsverband toestemming geven. Dat geldt voor

M e nto r & d o ce n t e n

scholen voor praktijkonderwijs (pro). Deze procedure duurt

O n d e r s te

S a me

u n i n g s co ö r d i n ato r

nwerkingsverband Koers VO

vmbo-scholen met leerwegondersteuning (lwoo) en voor
zes tot tien weken na aanmelding bij Koers VO.
Meer weten over het Samenwerkingsverband Koers VO?
koersvo.nl
Bekijk de schoolprofielen van Koers VO:

1. Leerling/ouders

koersvo.schoolprofielen.nl

2. Mentor & docenten

Meer weten over de procedure leerwegondersteuning

Bespreek zorgen/problemen zo vroeg mogelijk.

(lwoo) en voor scholen voor praktijkonderwijs (pro)?

3. Ondersteuningscoördinator

koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/aanvraag-pro-of-lwoo-2

Als er meer nodig is in/op school.
4. Samenwerkingsverband Koers VO
Als de school er zelf niet uitkomt, een andere school of
andere ondersteuning nodig is.
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Overige ondersteuningsmogelijkheden

Meer informatie

Soms kan onze school een leerling niet de juiste hulp geven.

Op de websites van de scholen van de Wolfert van Borselen

We gaan dan samen met de ouders op zoek naar een andere

scholengroep vindt u meer informatie zoals:

school of oplossing.

• de namen en de contactgegevens van de ondersteunings
coördinator en de andere interne specialisten van de school.

•H
 et kan ook zijn dat uw kind het beste tijdelijk naar een

• de protocollen, zoals het pestprotocol, het dyslexieprotocol

orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) kan of beter

en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

past op voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hiervoor moet

• het ondersteuningsplan waarin staat beschreven op welke

het samenwerkingsverband toestemming geven. Dit heet

manier de school de ondersteuning voor leerlingen heeft

een toelaatbaarheidsverklaring. Ook deze procedure duurt

geregeld.

zes tot tien weken.
• Soms ondervinden leerlingen moeilijkheden bij het vinden

Websites scholen

van een geschikte nieuwe school. In dat geval brengen wij

• Wolfert College: www.wolfert.nl/college/

de leerling in bij het regionaal plaatsingsoverleg van het

• Wolfert Dalton: www.wolfert.nl/dalton/

samenwerkingsverband. Voor dit overleg komen alle scholen

• Wolfert Lansing: www.wolfert.nl/lansing/

uit onze regio elke maand bij elkaar om een passende plek

• Wolfert Lyceum: www.wolfert.nl/lyceum/

voor deze leerlingen te vinden. Een leerling kan alleen in het

• Wolfert Tweetalig: www.wolfert.nl/tweetalig/

plaatsingsoverleg besproken worden als de ouders hiervoor
toestemming hebben gegeven.
Meer weten over een toelaatbaarheidsverklaring voor
voortgezet speciaal onderwijs?
koersvo.nl/ouders/toelating-tot-voortgezet-speciaal-onderwijs
Meer weten over het plaatsingsoverleg?
koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/samen-een-plek-organiseren/#plaatsingsoverleg
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