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Inleiding
Het zorgplan geeft richting aan de invulling van de leerlingbegeleiding en de zorg aan
leerlingen van het Leeuwarder Lyceum. Het beschrijft de opzet en de uitvoering van de
organisatie, de taken van de diverse betrokkenen en de doelen van de leerlingbegeleiding en
zorg.
Formeel heet dit document het Zorgplan. Omdat de Onderwijsinspectie deze naam hanteert
wordt er voor deze naam voor dit document gekozen.
In de praktijk mondt dit uit in ‘leerlingbegeleiding”. In dit plan hanteren we dan ook deze
laatste term. Alle leerlingen hebben recht op een goede begeleiding. We zijn een school en
onze ambitie is zoveel mogelijk leerlingen een goede opleiding te geven; afgesloten met een
diploma of met een doorverwijzing en begeleiding naar een adequate vervolgopleiding. We
willen leerlingen uitdagen om meer te doen dan ze denken te kunnen. Om die ambitie waar te
kunnen maken, geven we goed onderwijs. De primaire taak van de leerlingbegeleiding ligt
dan ook in het leren. We ondersteunen dat leren door sociaal-emotionele begeleiding,
bijvoorbeeld door gesprekken met de mentor, groepsactiviteiten, naar behoefte extra
aandacht en zorg. Voor de meeste van onze leerlingen is die ‘reguliere’ begeleiding
voldoende.
Soms is bovenstaande echter niet genoeg, dan gaat er bij een leerling iets niet goed
waardoor het leren moeilijker wordt of zelfs stagneert. Dat kan komen door problemen op
school of thuis. Voor die leerlingen bieden we extra begeleiding of zorg. Als die begeleiding
nog niet voldoende is, zoeken we voor die specifieke leerlingbegeleiding buiten de school.
In dit plan beschrijven we de manier waarop de leerlingbegeleiding wordt georganiseerd op
het Leeuwarder Lyceum.
Dit zorgplan komt tot stand in samenspraak tussen de pedagogisch medewerker, het
Management Team, de Raad en de docenten in de school.
Het plan is beschikbaar voor ouders via de website van Piter Jelles en het wordt beschikbaar
gesteld aan de Onderwijsinspectie.
Het zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd door betrokkenen van de zorg; de pedagogisch
medewerker, portefeuillehouder zorg en teamleiders.
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1

Visie en missie

1.1 De uitgangspunten en kernwaarden van het Leeuwarder Lyceum
Het Leeuwarder Lyceum stelt zich ten doel een school te zijn waar alle leerlingen gezien en
gekend worden en zich optimaal op hun toekomst kunnen voorbereiden. Leerlingen leren hun
eigen keuzes te maken en daarmee tot zelfstandige volwassenen op te groeien.
Iedereen heeft de kans zich in zijn talent te ontwikkelen – dat geldt niet alleen voor de
leerlingen, maar ook voor de medewerkers.
In een zowel veilige als uitdagende leeromgeving worden leerlingen geïnspireerd om
onderzoekend en creatief aan de slag te gaan en plezier te hebben in het zich te ontwikkelen
en te presteren.
Gezamenlijk wordt vorm en inhoud aan de leerprocessen op school gegeven, waarbij eenieder
zijn verantwoordelijkheid heeft voor de omgeving, de kwaliteit en het leefklimaat.
De kernwaarden van het Leeuwarder Lyceum zijn:
kennen en gekend worden
uitdagen en presteren
nieuwsgierig, creatief en onderzoekend
verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen
Het motto is:

Plezier in Presteren!

1.2 Missie van het Leeuwarder Lyceum
Op het Leeuwarder Lyceum worden leerlingen die vanuit het basisonderwijs (of vanuit
eerdere opleidingsrichtingen) komen in een zowel veilige als uitdagende omgeving voorbereid
op hun verdere stap naar de toekomst. Leerlingen die op het Leeuwarder Lyceum onderwijs
hebben gevolgd, zijn zelfbewust, hebben geleerd om hun talent in te zetten en weten hoe zij
zich verder kunnen ontwikkelen.
Deze grondslag is heel bewust gekozen, en heeft direct verband met de doelstelling die de
school heeft met het geven van onderwijs en de resultaten die dit onderwijs moet opleveren
voor onze leerlingen. Dit vertaalt zich naar de volgende missie:
Het Leeuwarder Lyceum biedt onderwijs dat continu in ontwikkeling is op basis van de
nieuwste pedagogische, didactische en maatschappelijke inzichten. Daarmee streeft het
Leeuwarder Lyceum naar een optimale voorbereiding van jonge mensen op de maatschappij,
waarin zij als volwaardige mensen kunnen functioneren. Het bereiken van de benodigde
competenties van de leerlingen op het gebied van vergaren van kennis en inzicht in
leerprocessen, op sociaal-emotioneel terrein, op zelfstandigheid in leren en werken en
maatschappelijke betrokkenheid getuigen daarvan.
Op alle scholen staan leerlingen centraal. Op het Leeuwarder Lyceum is die centrale positie
van leerlingen vertaalbaar naar de wijze waarop het onderwijs aangeboden wordt en hoe de
leeromgeving gerealiseerd wordt.
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Door de nadruk op het plezier in presteren te leggen en leerlingen te leren hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen, het personaliseren, differentiëren en afstemmen op de
individuele leerbehoefte van de leerlingen hebben alle leerlingen een optimale basis om goed
voorbereid de maatschappij in te gaan en volwaardige deelnemers van de samenleving te
worden, kortom: de mens te worden die zij willen zijn.
Het Leeuwarder Lyceum levert door haar onderwijsaanbod een bijdrage aan deze missie en
heeft het volste vertrouwen dat door deze vorm van onderwijs de leerlingen een goede
toekomst te wachten staat.

1.3 Visie van het Leeuwarder Lyceum
1. Het onderwijs op het Leeuwarder Lyceum biedt ruimte voor ambitie.
Leerlingen worden maximaal uitgedaagd om vanuit hun eigen belangstellingssfeer aan het
werk te gaan, autonoom te zijn in het maken van keuzes, en voor het vorm geven van hun
eigen ambitie gebruik te maken van feedback en reflectie. ‘Plezier in presteren’ is een slogan
die het Leeuwarder Lyceum hoog in het vaandel heeft en die terugkomt in de lessen en in de
begeleiding van de leerlingen, waarbij er aandacht is voor het verhogen van het
ambitieniveau.
Leerlingen zijn verschillend, en dat geldt ook voor hun ambities. Er wordt aandacht besteed
aan maatwerk, personaliseren onder andere middels het volgen van banduren.
2. Op het Leeuwarder Lyceum is voor iedereen ruimte voor eigenheid, autonomie en
zelfstandigheid
Leerlingen hebben de vrijheid om hun eigen leerweg te ontdekken, en hebben daarbij respect
voor de leerwijze van anderen, en docenten hebben respect voor de stappen die de leerlingen
in hun ontwikkeling zetten. Dit respect komt ook tot uiting in de betrokkenheid van de school,
van de docenten en van de mentoren bij het ondersteunen van leerlingen in het maken van
keuzes, het geven van feedback en het bieden van een luisterend oor. De samenhang in het
leren en het zich ontwikkelen van de leerling op cognitief en persoonlijk vlak van groot
belang. Daarbij zijn ouders en de leefomgeving van de leerlingen, alsmede de invloed van
ouders (door platforms, ouderavonden, etc.) niet weg te denken.
3. Het onderwijs op het Leeuwarder Lyceum stimuleert de creativiteit van de leerlingen.
Leerlingen leren het meest door betekenisvol onderwijs te krijgen. Niet alleen leren met
schoolvakken hoort tot de keuzemogelijkheden van een leerling, maar ook projecten, reizen,
cultuur en sport. Door te leren hoe je je eigen creativiteit inzet en daar feedback op te
krijgen, wordt de invloed op het eigen onderwijsleerproces vergroot. Samenhangen te leren
ontdekken in je persoonlijke ontwikkeling en die van jezelf als mens in de maatschappij en in
het sociaal leven, vergt veel van het verantwoordingsbewustzijn van het individu: leerlingen
leren hun competenties, talenten en vaardigheden kennen, daarmee te participeren in de
samenleving en onderdeel daarvan te worden.
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4. Leren en werken op het Leeuwarder Lyceum is telkens in ontwikkeling.
Leerlingen leren keuzes te maken waardoor zij in staat zijn volwaardig te functioneren in
werk, maatschappij en in sociale situaties. Wanneer leerlingen een eigen inbreng in het
leerproces hebben, er diversiteit is in contacturen en zelfstandige uren en in de toekomst
vakken of vakgebieden op een meer individuele manier aangeboden worden, geeft dit
onafhankelijkheid en vrijheid. Deze onafhankelijkheid is geen onverschilligheid, maar brengt
een leerling tot het functioneren als individu, dat zich niet laat beïnvloeden door
omstandigheden of personen, maar dat voldoende toegerust is om eigen ideeën in te brengen
en te vertrouwen op de eigen capaciteiten, waarbij de ander in de maatschappij, in de
samenhang en het maken van keuzes niet onopgemerkt blijft. Daarmee stimuleert en erkent
het Leeuwarder Lyceum het persoonlijk leiderschap van elke leerling. Het streven is om
daadwerkelijk elke leerling eigenaar te laten zijn van zijn eigen leerproces. Waarbij de
volwassenen binnen de school stimuleren, prikkelen, ondersteunen en faciliteren.
Onderwijs bieden is immers veel meer dan een proces van kennisoverdracht!
5. Het onderwijs op het Leeuwarder Lyceum stimuleert de zelfstandigheid van elke leerling.
Leerlingen hebben de vrijheid om hun eigen leerweg te ontdekken, en hebben daarbij oog en
respect voor de leerwijze van anderen. Docenten hebben vertrouwen in de stappen die de
leerlingen in hun ontwikkeling zetten. Leerlingen krijgen de gelegenheid hun zelfstandigheid
te ontwikkelen in het maken van keuzes in tempo, leerstof en verwerking van de leerstof. De
zelfstandige leerweg komt ook tot uiting in reflectie; het laagdrempelig geven en ontvangen
van feedback. Leerlingen die leren samen te werken krijgen inzicht in de denk- en
leerprocessen en het handelen en denken van de ander, waardoor samenhangen en situaties
in het maatschappelijke leven geïntegreerd worden. De zelfstandigheid leidt tot
oplossingsgericht denken.
Om aan de doelstellingen, zoals in deze visie verwoord, vorm te geven, zijn gerichte
vaardigheden van docenten (als surplus op de competenties als omschreven in de BIOstandaard) noodzakelijk.
Ook onderwijsondersteunende zaken moeten aan de doelstellingen in de visie voldoen.
Daarnaast is een op de missie en visie gebaseerde organisatiestructuur noodzakelijk. In
hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de organisatiestructuur voor de komende jaren.
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1.4 Uitwerking van de visie in de begeleidingsstructuur
In grote lijnen kunnen we de begeleidingsstructuur omschrijven als het geheel van
voorzieningen, activiteiten en condities die erop gericht zijn leerlingen, zowel individueel als
in groepsverband, optimaal te laten functioneren en te laten profiteren van het aanbod van
de school. Zo worden ze op een gedegen wijze voorbereid op hun vervolgopleiding en hun rol
in de maatschappij.
Door Passend Onderwijs zijn alle scholen verplicht de mogelijkheden binnen de leerlingenzorg
te beschrijven. De voorzieningen, activiteiten en condities van het Leeuwarder Lyceum
worden weergeven in het ondersteuningsprofiel. Daarnaast is het aanbod van specialisaties
(faalangsttraining enz.) hierin opgenomen.
Het ondersteuningsprofiel is zowel op de site van Piter Jelles als het Samenwerkingsverband
Fryslân–Noard terug te vinden.
De mentor is de spil in de begeleiding van individuele leerlingen en van de
leerlingengroep/klas. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, collega’s,
teamleiders en andere collega’s. In de onderbouw hebben we klassenmentoren, in de
bovenbouw heeft iedere leerling een eigen coach.
De vakdocenten besteden binnen hun reguliere lessen aandacht aan de begeleiding van
leerlingen. In eerste instantie vindt die begeleiding plaats binnen het eigen vakgebied.
Vakdocenten begeleiden hun leerlingen op kennis, kunde en vaardigheden. De docent
begeleidt de leerlingen bij het krijgen van inzicht in hun bekwaamheden voor
vervolgopleidingen waar het betreffende vak een rol speelt. Ook heeft de vakdocent een rol in
het begeleiden van de groep.
Het decanaat heeft een gespecialiseerde functie bij het ondersteunen van leerlingen bij het
maken van (school)loopbaankeuzes.
De pedagogisch medewerker coördineert de extra begeleiding rondom leerlingen. In
gezamenlijk overleg (ouders/verzorgers, mentor, teamleider en de leerling zelf) wordt voor
de leerling het meest passende traject uitgestippeld.
Een traject kan bestaan uit een aantal gesprekken met de pedagogisch medewerker.
Wanneer dit voldoende is, dan blijft het hierbij. Een traject kan ook bestaan uit een paar
gesprekken met de pedagogisch medewerker gevolgd door een verwijzing naar een sociaal
wijkteam, de leerplichtambtenaar, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid e.a. Ook kan er
een pedagogisch onderzoek aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Fryslân –
Noard.
Het kan ook zo zijn dat de pedagogisch medewerker gezamenlijk met de mentor bekijkt welk
traject het beste aansluit of dat eerst besloten wordt een leerling in het ZAT te bespreken.
Het bovengenoemde decanaat kan hier ook bij betrokken worden, mocht er sprake van
eventuele verandering binnen de schoolloopbaan
Er wordt met regelmaat gekeken of het traject nog steeds passend is bij de leerling.
De pedagogisch medewerker is degene die dit in de gaten houdt en coördineert.
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Meldcode
De pedagogisch medewerker heeft in 2011 via het LTAK (Landelijke training aanpak
kindermishandeling) een train-de trainer cursus gevolgd zodat de meldcode op de juiste
manier wordt ingevoerd. De Meldcode is opgenomen in de bijlagen map. De bijlagen map ligt
ter inzage bij de zorgmedewerkers. Daarnaast staat de meldcode vermeld op Moodle zodat
deze voor alle docenten inzichtelijk is.
Verwijsindex1
De Verwijsindex is een database op internet waarin professionals de door hun opgemerkte
risico’s of problemen bij kinderen en jongeren vastleggen.
Met dit systeem kunnen professionals uit verschillende organisaties jeugdigen met problemen
vroegtijdig signaleren. Ook kunnen ze de informatie over risico’s en problemen beter delen,
afspraken met elkaar maken over een gezamenlijke aanpak en de voortgang hierin bewaken.
Jeugdigen met meerdere problemen worden sneller én beter geholpen door middel van dit
programma. Het programma zorgt ervoor dat hulpverleners via ‘matching’ gezamenlijk
verantwoordelijk worden voor de jeugdige waar ze zich zorgen over maken.
De pedagogisch medewerker is op het Leeuwarder Lyceum de persoon die de namen van de
jongeren invoert. In enkele gevallen worden leerlingen ook opgenomen in de verwijsindex

1
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1.5

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is een landelijke invoering van de 'nieuwe' inrichting van het onderwijs;
van (speciaal) primair tot (speciaal) voortgezet onderwijs, dit is vanaf schooljaar 2014-2015
van start gegaan.
Het regulier- en voortgezet speciaal onderwijs werken nauw samen om zodoende een
dekkend onderwijszorgaanbod te realiseren. Alle kinderen en jongeren hebben recht op het
volgen van onderwijs dat bij hen past. Bij leerlingen met een specifieke hulpvraag komt de
focus meer te liggen op hun mogelijkheden in plaats van op hun beperkingen.
De preventieve aanpak in het onderwijs zal een grotere rol krijgen. Daarnaast is het de
bedoeling dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de directe leefomgeving worden
georganiseerd, dat de eigen kracht wordt versterkt en dat de professionals (o.a. docenten)
worden ondersteund door het samenwerkingsverband.
De Wet Passend onderwijs betreft een aantal hoofdpunten 2:
School heeft een zorgplicht
Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken
moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een
speciale school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht.
De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de
plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde
indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek is afgeschaft.
De onderwijsbehoefte is het uitgangspunt. De school heeft een ondersteuningsprofiel
opgesteld. Hierin is aangeven welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kan bieden.
Het streven is dat leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats
van daarbuiten. De komende jaren zal dit steeds meer vorm gaan krijgen.
Het ondersteuningsprofiel, het SOP van het Leeuwarder Lyceum is opgenomen in de bijlagemap van het zorgplan.
Samenwerken is noodzakelijk
Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning
voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het
samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het
niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod
op het (voortgezet)speciaal onderwijs worden gedaan.
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verantwoordelijk voor de toekenning en
bekostiging van lichte en zware ondersteuning aan kinderen met een extra
onderwijsbehoefte.
Samenwerkingsverbanden krijgen elk jaar een eigen budget voor extra ondersteuning.
Vervolgens wordt het budget verdeeld onder de scholen.

2
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Door regionale samenwerking is niet alleen betere samenwerking, expertise-uitwisseling en
afstemming mogelijk tussen scholen onderling, maar ook tussen samenwerkingsverbanden
en gemeenten.
Samenwerkingsverbanden hebben een ondersteuningsplan opgesteld waarin zij onder meer
aangeven welk niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij met elkaar een
samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de
beschikbare middelen zijn verdeeld, op welke wijze verwijzing naar het (v)so plaatsvindt en
hoe zij ouders informeren.
Samenwerkingsverbanden kunnen, waar mogelijk en nodig, aan scholen extra ondersteuning
in de klas toekennen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Maatwerk staat
voorop.
Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het beleid en
de verdeling van het budget van het samenwerkingsverband.
Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)
Het ontwikkelingsperspectief is een document voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. School legt dit na overleg met ouders vast. Van leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben wordt het gebruik van het OPP gemeld in DUO,
Het ontwikkelingsperspectief kijkt, meer dan het ‘oude’ handelingsplan, naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn. Er wordt gekeken naar de
doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens na te gaan wat er nodig is om
die doelen te bereiken.
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt dus opgesteld voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben en eventueel een aangepast onderwijsprogramma volgen
Reguliere scholen voor primair en voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief
op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere
(basis)ondersteuningsaanbod, zoals bijvoorbeeld dyslexie of kortdurende remedial teaching.
Het ontwikkelingsperspectiefplan voor een leerling wordt opgesteld door de school zelf. Vaak
betreft dit de mentor, maar het kan ook zijn dat de pedagogisch medewerker het OPP opstelt.
Dit is afhankelijk van de situatie en wie er het meest betrokken is bij de leerling.
Ouders hebben instemmingsrecht over het 'handelingsgedeelte' van het OPP. Dat betekent
dat dit gedeelte zonder toestemming van de ouders niet vastgesteld mag worden. Over het
uitstroomperspectief hebben ouders geen instemmingsrecht. De school moet echter wel 'op
overeenstemming gericht overleg' met de ouders voeren.
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2

Eerste-, tweede- en derdelijns-begeleiding

De begeleiding voor de leerlingen kan worden opgesplitst in eerste, tweede en derdelijnsbegeleiding.
In de kamer van de zorg is een orthoteek beschikbaar voor alle medewerkers van de school
die meer informatie willen verkrijgen over een bepaald onderwerp omtrent zorgleerlingen.

2.1 Eerstelijnsbegeleiding
Docenten/mentoren/leerjaarcoördinatoren
Vakdocenten begeleiden leerlingen op het gebied van leren.
Het docententeam staat in direct contact met leerlingen. Hierdoor kunnen zij (vroeg)tijdig
problemen signaleren.
De docent begeleidt de leerling voor zo ver dat het vak betreft: de manier van leren, de
sterke en zwakke kanten van de leerling, etc.
Wanneer een docent problemen signaleert bij een leerling die geen betrekking hebben op het
vak en die de deskundigheid van de docent te boven gaan, dan wordt de mentor op de
hoogte gesteld. De mentor is de centrale persoon in de eerstelijnsbegeleiding.
Eén van de belangrijkste taken van de mentor is het bewaken van de voortgang en het
signaleren van knelpunten.
De mentor gaat met de leerling in gesprek over:
 welbevinden;
 cijfermatige gegevens;
 aanwezigheid;
 gedrag;
 onderwerpen afhankelijk van bijvoorbeeld lesprogramma’s tijdens
mentor/begeleidingslessen.
 De invulling van banduren (in overleg met de vakdocenten)
De mentoren van elk leerjaar van de onderbouw vormen een mentoren team.
Er zijn 3 teams die vallen onder een teamleider.
Mentorenteam onderbouw, team klas 3 t/m 5 havo en klas 3 t/m 6 vwo.
Naast de mentoren zijn er een aantal ‘specialistisch mentoren’ aangesteld. Deze mentor zal
zich bezighouden met ondersteuning van leerlingen die extra onderwijsbehoefte nodig
hebben. Per leerling wordt bekeken of de specialistische mentor wordt ingeschakeld of dat de
pedagogisch medewerker in beeld komt. Dit laatste is bijvoorbeeld aan de orde als er sprake
is van contacten met externe hulpverleningsinstanties. In deze gevallen wordt ook vaak een
OPP opgesteld.
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2.2 Tweedelijnsbegeleiding
Pedagogisch medewerker
Op het Leeuwarder Lyceum zijn 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Wanneer het
reguliere aanbod van begeleiding door de docent en de mentor niet meer voldoende is voor
de hulpvraag van een leerling, kan de pedagogisch medewerker ingeschakeld worden.
Leerlingen worden via de mentor naar de pedagogisch medewerker doorverwezen. De
pedagogisch medewerker gaat in gesprek met de leerling en maakt een begeleidingsplan.
Er vindt altijd een terugkoppeling plaats naar de mentor.
De taken van de pedagogisch medewerker:
De pedagogisch medewerker, ook wel zorgcoördinator genoemd
 is, onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur, belast met het verrichten van
werkzaamheden die gericht zijn op het tot stand komen van specifieke en
verantwoorde begeleiding van leerlingen en begeleidt en ondersteunt individuele
leerlingen.
 is verantwoordelijk voor het organiseren van de ZAT vergaderingen;
 meldt leerlingen voor onderzoek en/of begeleiding aan bij het samenwerkingsverband
of een externe organisatie;
 participeert in het Piter Jelles brede overleg van zorgcoördinatoren;
 doet suggesties aan de deelscholen voor verbetering van de leerlingenzorg;
 onderhoudt contacten met de leerplichtambtenaar over leerlingen die verzuimen en
meldt leerlingen aan die nalatig zijn in hun leerplicht;
 zet trajecten uit voor zorgleerlingen en onderhoudt hierbij de nodige contacten. Ook
op het gebied van evaluatie en voortgang;
 maakt zorg-onderwerp binnen de school bespreekbaar;
 coacht docenten en mentoren op het gebied van leerlingbegeleiding;
 zorgt voor rapportage in het dossier en aan mentor.
Decaan
De decaan geeft de mentor aanwijzingen om de begeleiding t.a.v. het keuzeproces zo goed
mogelijk te laten verlopen.
 De decaan begeleidt leerlingen op het gebied van keuzes in de schoolloopbaan.
Activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding worden door de
decaan voorbereid en uitgevoerd.
 De decaan doet dit in overleg met docenten, mentoren en conrectoren. Het betreft
hier profielkeuzes, verandering van schoolkeuze en de keuze voor een
vervolgopleiding. De decaan kan door leerlingen en ouders geraadpleegd worden voor
schoolloopbaanvragen.
Portefeuille zorg-houder
De portefeuille zorg is in handen van de rector. De pedagogisch medewerkers hebben
regelmatig overleg met de portefeuille zorg-houder om zo elkaar op de hoogte te houden van
ontwikkelingen binnen de zorg, zowel interne als externe zaken. De pedagogisch
medewerkers hebben ook af en toe overleg met de teamleiders betreffende zorgleerlingen.
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Interne vertrouwenspersoon en contactpersoon machtsmisbruik
De interne vertrouwenspersonen zijn werkzaam binnen het Leeuwarder Lyceum.
Deze is het eerste aanspreekpunt bij klachten zoals:
 pesterijen;
 intimidatie;
 agressie;
 seksuele intimidatie.
De interne vertrouwenspersoon:
 gaat bij een binnengekomen klacht na of bemiddeling tussen beide partijen mogelijk
is;
 gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft voor het indienen van een klacht bij de
klachtencommissie. Zo ja, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst
bij de verdere procedure;
 bekijkt waar de klacht thuishoort en of de klager moet worden doorverwezen.
Het is ook mogelijk voor leerlingen en ouders om een externe contactpersoon vanuit de GDD
te raadplegen, mocht er sprake zijn van onveiligheid op school.
Elk schooljaar is er een andere contactpersoon vanuit de GDD beschikbaar. Bij de
pedagogisch medewerker is het bekend wie dit voor het desbetreffende schooljaar is.
Antipestcoördinator
Er is op het lyceum een antipest coördinator aangesteld. Hij houdt het anti pestprotocol up to
date en adviseert mentoren en teamleiders bij casussen waar pesten een rol speelt.
Dyslexiebegeleider
De dyslexiebegeleider op het Leeuwarder Lyceum verleent hulp aan leerlingen met
leerproblemen. Zij begeleidt voornamelijk dyslectische leerlingen, maar helpt ook andere
leerlingen, die bijvoorbeeld zijn doorverwezen door de zorgcoördinator en die extra
ondersteuning behoeven bij hun leerwerk.
Leerlingen waarbij geconstateerd is dat ze dyslexie hebben, hebben recht op een dyslexiepas.
Met deze pas kunnen ze o.a. extra tijd krijgen bij het maken van toetsen en
examensopgaven, kunnen ze toetsen op A3 afgedrukt krijgen en is het mogelijk gebruik
te maken van technische hulpmiddelen als laptop en tekst-spraaksoftware.
De begeleiding van leerlingen met dyslexie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
ouders en de school.
De dyslexiebegeleider:
 inventariseert leerlingen met dyslexie, zowel ‘nieuwe’ leerlingen (o.a. vanuit
basisschool) als de leerlingen op Het Leeuwarder Lyceum die doorgestroomd zijn naar
een hogere klas.
Dit gebeurt op basis van eerder in het schooljaar verzamelde screenings gegevens,
meestal na het RT traject;
 coördineert aanvragen bij het samenwerkingsverband Fryslan-Noard.
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2.3 Derdelijnsbegeleiding
Intern Piter Jelles
Zorgadviesteam (ZAT)
De school, meestal in de persoon van de mentor, kan het ZAT om advies vragen rondom de
begeleiding van een leerling.
Van belang is om dan eerst te weten wat er allemaal al binnen school gedaan is en wat daar
de uitwerking van was.
Een van de taken van het ZAT is advies uit te brengen voor acties rond een leerling in relatie
tot externe instanties. Door de zorgcoördinator kan verder advies gevraagd worden aan het
samenwerkingsverband. Verdere taken vindt men in het protocol ZAT (zie bijlage in
bijlagemap).
Het ZAT bestaat uit de volgende disciplines:
 zorgcoördinator/pedagogisch medeweker (zie tweedelijnszorg);
 orthopedagoog/psycholoog van het samenwerkingsverband
 leerplicht ambtenaar;
 sociaal verpleegkundige en/of arts van GGD;
 op aanvraag, sociaal werker vanuit Sociaal Wijkteam;
 betrokken mentor (zie eerstelijnszorg);
 jongerenwerker
Coöperatie Amaryllis- sociale wijkteams
Binnen de gemeente Leeuwarden zijn negen sociale wijkteams actief waaronder een team dat
zich specifiek richt op de dorpen en een team dat zich specifiek richt op jeugd en gezinnen.
Het sociaal wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk die op een of
meerdere leefgebieden hulp en ondersteuning nodig hebben.
Daarnaast stelt het sociaal wijkteam zich op als actieve buurtpartner, ondersteunt waar nodig
buurtinitiatieven en draagt bij aan het aanbod aan collectieve voorzieningen.
Ieder sociaal wijkteam bestaat uit sociaal werkers. Deze sociaal werkers hebben kennis op
alle leefgebieden en zijn expert op verschillende deelterreinen. 3
Het Leeuwarder Lyceum kan het sociale wijkteam en/of jeugd- en gezinsteam inschakelen op
het moment dat een leerling vastloopt door diverse omstandigheden. Hierbij kan gedacht
worden aan een (tijdelijk) onstabiele thuissituatie, invulling van vrije tijd enz.
Waar voorheen de school een leerling kon aanmelden bij de schoolmaatschappelijk werker,
wordt een leerling nu aangemeld bij het sociale wijkteam en/of jeugd- en gezinsteam.
Een sociaal werker van een dergelijk wijkteam kan, op verzoek van de school, uitgenodigd
worden om bij het ZAT aanwezig te zijn. Dit is leerling- en situatie afhankelijk.
Een sociaal werker van het desbetreffende wijkteam zal met de leerling in gesprek gaan; in
eerste instantie met de leerling alleen, later zal contact opgenomen worden met ouders. Dit
hangt af van de situatie en urgentie.

3

www.amaryllisleeuwarden.nl
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Het contact vanuit het sociaal wijkteam is laagdrempelig. De sociaal werker kan bijvoorbeeld
voor de eerste paar gesprekken op school komen om met de leerling af te spreken.
Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar heeft, behalve zijn rechtstreekse taak rond leerplicht, ook een
belangrijke rol bij verwijzingen en meldingen bij officiële instanties. In het ZAT geeft de
leerplichtambtenaar adviezen waar nodig.
Eens in de zes weken komt de leerplichtambtenaar op het Leeuwarder Lyceum voor
leerplicht-spreekuren. Leerlingen die opvallen betreft het verzuim, worden uitgenodigd om op
gesprek te komen bij de leerplichtambtenaar. Dit is een laagdrempelige en preventieve
maatregel. In de jaaragenda van de zorg (bijlage) staan de betreffende data van de
spreekuren.
Sociaal verpleegkundige (GGD)
De sociaal verpleegkundige heeft, indien een leerling dat wil, gesprekken om te helpen bij
zaken die met lichamelijk welzijn te maken hebben. In het ZAT geeft de sociaal
verpleegkundige adviezen waar nodig.
Daarnaast verzorgt de GDD in klas 2 en klas 4 digitale vragenlijsten omtrent het sociale
welzijn van de leerling. Uit deze vragenlijst kunnen eventueel vervolggesprekken
plaatsvinden.
Indien noodzakelijk is er overleg tussen school en GGD.
Overige derdelijns- zorg intern Piter Jelles
Externe instanties
 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
 Accare
 ATN
 Fier Fryslân
 GGZ
 Leger des Heils
 Raad voor de kinderbescherming
 Particuliere zorgbureaus
 Veilig Thuis (voorheen AMK)
 Verschillende particuliere psychologenpraktijken
 Politie (wijkagent)
 OZL
 Wellzo; jongerenwerk
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3

Communicatielijnen en overlegvormen

De interne communicatie gaat voor een groot gedeelte via de beveiligde mail. Daar waar
nodig vindt de communicatie rechtstreeks en mondeling plaats. Ook wordt er gewerkt met
het leerlingvolgsysteem, SOM. Hierin staan alle gegevens van leerlingen en kunnen docenten,
mentoren en ander personeel dat (direct) te maken heeft met de leerlingen, aantekeningen
noteren. Zo worden notities over een desbetreffende leerling zichtbaar voor het personeel dat
toegang heeft tot dat bestand.
Overleg docententeam
In het begin van het nieuwe schooljaar worden leerlingen met specifieke hulpvragen
besproken in het desbetreffende docententeam.
In de loop van het schooljaar zorgen de mentoren dat het overzicht van leerlingen met een
extra onderwijs ondersteuningsbehoefte up to date is en dat het hele docententeam op de
hoogte is.
SOM voor leerling en ouders
Leerlingen kunnen in SOM hun cijferresultaten terugvinden. Ook kunnen ze het opgegeven
huiswerk van SOM halen.
Ouders hebben toegang op SOM via een toegangscode die de leerling in zijn/haar bezit heeft.
Ouders kunnen terecht voor de cijfers, huiswerk maar ook het absentieoverzicht. Op deze
manier zijn ouders altijd up to date.
Nieuwsbrief Wazzup voor ouders
Vier keer per jaar krijgen de leerlingen en de ouders een nieuwsbulletin, Wazzup met
informatie over actuele ontwikkelingen, activiteiten en plannen voor de toekomst.
Jaaragenda en wekelijkse nieuwsbrief Mandeguod voor personeel
De jaaragenda van het Leeuwarder Lyceum geeft de overleggen weer die gepland staan
tussen de verschillende afdelingen op de school.
Ook vindt er regelmatig overleg plaats met de rector, het MT en teamleiders.
ZAT-overleg
Het ZAT overleg vindt eens in de zes weken plaats. De overlegstructuur is eerder beschreven
in dit zorgplan. Het ZAT wordt georganiseerd door de pedagogisch medewerker.
Leerlingbespreking
Dit schooljaar wordt gestart met een nieuw model leerling/rapportbespreking.
De leerlingbespreking wordt aangestuurd door teamleiders, waarbij het initiatief van
voorbereiding, behandeling en nazorg bij mentoren en coaches ligt. In elke periode wordt een
leerlingbesprekingsdag vastgelegd. Daaraan voorafgaand kan er door mentoren en coaches
(schriftelijk) informatie opgevraagd worden bij docenten, zorgmedewerkers, ouders enz. Op
de dag zelf kunnen er in de ochtend individuele gesprekken tussen mentoren/coaches,
vakdocenten, leerwegleiders en directieleden plaatsvinden om informatie op te halen en te
delen, later op de dag gevolgd door vergaderingen per leerweg (brug, havo, vwo)
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4

Doelen schooljaar 2018-2019


-

Kwaliteit van de leerlingenzorg wordt regelmatig geanalyseerd
Hierbij worden ook oordelen van ouders en leerlingen meegenomen. Hierbij kan
gekeken worden hoe andere locaties van het samenwerkingsverband dit
georganiseerd hebben.


-

De mentor/coach is de spil in de leerlingbegeleiding
De taakomschrijving van de mentor/coach is een van de gespreksonderwerpen in de
functioneringsgesprekken tussen mentor/coach en leidinggevende.
De teamleiders voeren regelmatig inhoudelijk overleg over de mentor-/coachtaken en
de rol van de mentor/coach.

-



-

Verzuim
We hebben in voorgaande schooljaren gezien dat we het leerling verzuim steeds beter
onder controle krijgen, maar het ziekteverzuim is nog te groot.
Het protocol is in de bijlage opgenomen.
Docenten gaan absentie beter noteren, mentoren/coaches gaan meer informatie over
de absentie verzamelen en actie ondernemen richting ouders/verzorgers.
Het studiehuis zorgt voor een wekelijks overzicht van absenten richting de mentoren.


-

Het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem (SOM) systematisch gebruiken.
Voor iedere discipline moet duidelijker worden op welke manier het LVS gebruikt
wordt/kan worden en wie wat invult. Dan kan er optimaal gebruik van gemaakt
worden.
Ook zal het MT meer gebruik maken van SOM.



Rots en Water:
Dit schooljaar wordt Rots en Water op individueel niveau tijdens de banduren
aangeboden.



Dit schooljaar wordt onderzocht of een interne time-out voorziening wenselijk is voor
het Leeuwarder Lyceum. Daarnaast zal contact gelegd worden met het SWV c.q. met
RENN 4 om eveneens te onderzoeken of een verdergaande vorm van samenwerking
een meerwaarde heeft en realistisch gezien tot de mogelijkheden behoort.
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Bijlagen verwijzing
In de aparte bijlagen-map van het zorgplan staat verdere informatie omschreven
betreffende:
 Functieomschrijving mentor
 Functieomschrijving pedagogisch medewerker
 ZAT protocol
 Protocol dyslexiebeleid
 Protocol vertrouwenspersoon en contactpersoon
 Meldcode
 Protocol verzuim
 Specialismen-overzicht
 Pilot hoogbegaafdheid
 Protocol voor leerlingen met een auditieve beperking bij de toetsing van KijkLuistervaardigheden bij talen
De bijlagen-map ligt ter inzage bij de zorgcoördinatoren.
Het School ondersteuningsplan vind u direct achter het zorgplan.

Legenda afkortingen
LPA
Rebound
ZAT
REC
GGD
GGZ
MT

Leerplichtambtenaar
Tijdelijke onderwijsplek voor leerlingen die even vastlopen in het regulier
onderwijs
Zorg Advies Team
regionaal expertise centrum
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Managementteam
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INHOUDSOPGAVE

1. De doelgroep van onze school / locatie
2. Organisatie onderwijsondersteuning
3. Interne ondersteuning
4. Ondersteuningsbehoefte en niveaus van ondersteuning

Bron: Vragenlijst SOP 2012.

Bron: Vragenlijst Basisondersteuning 2017.
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1. De doelgroep van onze school/locatie
Gegevens school
Onderwijsaanbod

Leeuwarder Lyceum, onderdeel van Piter Jelles
Havo klas 1,2,3,4,5
VWO klas 1,2,3,4,5,6
VWO+ klas 1,2

2. Organisatie onderwijsondersteuning
Visie en zorgplan




De school beschikt over een zorgplan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
De school hanteert een heldere visie op leerlingenzorg en heeft de
zorgstructuur op basis hiervan georganiseerd.
De school heeft een ondersteuningsprofiel dat is opgenomen in het
schoolplan.
 De school heeft een specifieke pedagogische visie/visie op zorg
geformuleerd.
 De school heeft een ondersteuningsprofiel (bij voorkeur volgens het
format van het SWV) dat is opgenomen in schoolplan/zorg- of
ondersteuningsplan en in de schoolgids /website is gepubliceerd.
 De school betrekt ouders bij het opstellen van het ondersteunings/zorgplan.
De school werkt (samen met ketenpartners) aan een effectieve
ondersteuningsstructuur.
 De school heeft beleid rond de interne ondersteuningsstructuur
vastgelegd en werkt volgens de visie en uitgangspunten van het SWV
Fryslân-Noard.
 De school heeft de interne werkprocessen hierop ingericht.
De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en
ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd.
 De school heeft in haar schoolplan duidelijk omschreven:
a. Wat zij leerlingen biedt aan onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden
b. Hoe de interne signalerings-, ondersteunings- en begeleidingsstructuur
is ingericht
c. Welke rollen en verantwoordelijkheden interne ondersteuners hebben
d. Wat ouders van de school mogen verwachten
e. Wat de school van ouders verwacht
f. Hoe wederzijds wordt gecommuniceerd (algemeen, bij vragen of
zorgen)
g. Hoe inspraak en medezeggenschap zijn geregeld
h. Hoe bij klachten en geschillen moet worden gehandeld (transparante
procedures).
De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid
en competenties van haar personeel.
 De school heeft ondersteuning en begeleiding ingericht volgens de cycli
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van handelingsgericht werken.
Ouders en school

Toelating



Er zijn duidelijke richtlijnen vastgelegd m.b.t. de betrokkenheid van de
ouders bij het onderwijs aan en de begeleiding van hun kind.
De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt
opbrengstgericht.
 De leerontwikkeling is inzichtelijk via SOM en wordt systematisch met
ouders en leerlingen besproken.
De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en
ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd.
 De school heeft duidelijk beschreven wat ouders van de school mogen
verwachten, wat de school van ouders verwacht en hoe wederzijds wordt
gecommuniceerd.
 De school betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt
ouders toegang tot informatie en tot begeleiding bij de toewijzing van
extra onderwijsondersteuning.
De school werkt handelingsgericht en legt indien van toepassing de
begeleiding vast in een ontwikkelingsperspectiefplan. (OPP)
 De school betrekt ouders bij het opstellen van een
ontwikkelingsperspectiefplan.
 School voert met ouders en leerling met op overeenstemming gericht
overleg over het OPP. Het handelingsdeel van het OPP wordt meestal
vastgesteld nadat hierover overeenstemming is bereikt met de ouders;
nadat ouders akkoord gaan. (Wetswijziging per 01-08-2017.)
De school werkt (samen met ketenpartners) aan een effectieve
ondersteuningsstructuur.
 De school betrekt ouders bij beslissingen over de ondersteuning van hun
kind. Een van de ketenpartners is het Samenwerkingsverband Fryslân
Noard.
De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen
zorgvuldig over.
 Ouders worden tijdig betrokken bij de overdracht en overgang van
leerlingen.
De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig
voor leerlingen en docenten.
 De school betrekt ouders bij het bevorderen van een veilig
sociaalpedagogisch klimaat voor leerlingen en docenten.
De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en
begeleiding vast.
 De school evalueert met leerling en ouders de inzet en opbrengst van
ondersteuning en begeleiding aan de hand van het ondersteunings/zorgplan.
De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en
ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd.
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De school beschikt over een zorgvuldige toelatingsprocedure.
Er is duidelijk omschreven voor welke leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte de school/locatie een passend aanbod kan bieden.
 De zogenaamde ‘warme overdracht’ maakt deel uit van de
toelatingsprocedure. Dit betekent dat er overleg plaats vindt tussen de
toeleverende en de ontvangende school, waarbij relevante informatie over
de leerling wordt uitgewisseld.
 De school heeft duidelijk omschreven wat zij leerlingen biedt aan
onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden.
De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt
opbrengstgericht.

Leerlingvolgsysteem

Verzuim / thuiszitters

Planmatig handelen
(toegevoegd
onderwerp)

De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen
zorgvuldig over.
 De school zorgt met ketenpartners voor warme overdracht van leerlingen
met een extra onderwijs ondersteuningsbehoefte.
 De school draagt zorg voor een overzichtelijk beheer van de leerling
gegevens in een leerlingvolgsysteem en bevordert een goed gebruik
ervan.
 De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en
werkt opbrengstgericht.
 De school volgt en analyseert systematisch de ontwikkeling en
vorderingen van iedere leerling.
 De school hanteert een (digitaal) leerlingvolgsysteem van genormeerde
instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en
ontwikkeling van leerlingen.
 De school hanteert het Verzuimprotocol.
 De school heeft de verzuimcoördinatie adequaat georganiseerd.
 De leerplichtambtenaar houdt spreekuur in de school.
 De leerplichtambtenaar neemt structureel deel aan het zorgoverleg van de
school.
 De school biedt ouders de mogelijkheid de aanwezigheid van hun kind te
volgen in de verzuimregistratie.
 De school hanteert het Thuiszittersprotocol.
De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid
en competenties van haar personeel.
 De school stelt voor elke leerling met extra ondersteuningsbehoefte een
ondersteuningsperspectief op en legt dit vast in een OPP.
De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en
ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd.
 De school heeft duidelijk omschreven hoe de interne signalerings-, en
ondersteunings- en begeleidingsstructuur in ingericht.
De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en
begeleiding vast.
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Overlegstructuren intern

Overlegstructuren –
met externen

Inzet en
professionalisering
medewerkers

De school heeft doelen geformuleerd voor het ondersteuningsaanbod en
beschreven hoe zij die wil realiseren.
 De school kan aantonen welke ondersteuning en begeleiding zij aan
leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte heeft geboden.
 De school evalueert jaarlijks, met ketenpartners, de inzet en opbrengst
van de ondersteuning en begeleiding.
 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.
 In de jaarplanning zijn leerling besprekingen opgenomen.
 De school heeft een zorgadviesteam (ZAT) dat werkt vanuit een
duidelijke taakomschrijving.
 Leerlingenzorg en leerjaarcoördinatoren hebben structureel overleg over
de leerlingen met een extra zorgvraag.
 Binnen de school zijn de volgende functionarissen die zich bezighouden
met de organisatie en uitvoering van de leerlingenzorg; directie, mentor,
zorgcoördinator, pedagogisch medewerker, gedragsdeskundige en
incidenteel schoolmaatschappelijk werk.
De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en
ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd.
 De school heeft duidelijk omschreven hoe de interne signalerings-,
ondersteunings- en begeleidingsstructuur is ingericht.
 De school heeft duidelijk omschreven welke rollen en
verantwoordelijkheden interne ondersteuners hebben.


De school heeft een overleg waarin structureel wordt samengewerkt met
externe instanties.
 De school heeft helder omschreven hoe de begeleiding naar externe zorg
plaatsvindt.
De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen
zorgvuldig over.
 De school houdt zich aan afspraken die gemaakt zijn tussen de scholen
van PO - VO en MBO in de regio/provincie (Friese Plaatsingswijzer,
provinciaal verzuimprotocol, Fries plan van aanpak Dyslexie, convenant
met Bureau Jeugdhulp Friesland, overdrachtskalender VMBO-MBO,
Registratie en monitoring thuiszitters).
De school werkt (samen met ketenpartners) aan een effectieve
ondersteuningsstructuur.
 De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar
noodzakelijke interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak
overschrijden.
 De taken van de onderwijsondersteunende medewerkers ten aanzien van
de leerlingenzorg zijn bekend en duidelijk omschreven.
 De taken van de onderwijsgevende medewerkers ten aanzien van de
leerlingenzorg zijn bekend en duidelijk omschreven.
 In het scholingsplan is expliciet aandacht voor
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deskundigheidsbevordering op het gebied van de leerlingenzorg.

Veilig schoolklimaat
(toegevoegd
onderwerp)

Fysieke
toegankelijkheid van
schoolgebouwen,
aangepaste werk- en
instructieruimtes
(toegevoegd
onderwerp)
Protocol medisch
handelen
(toegevoegd
onderwerp)

Ontwikkelpunten /
ambities

De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid
en competenties van haar personeel.
 Docenten voldoen aan de competenties van SBL.
 Docenten kunnen goed omgaan met verschillen in de klas.
 De school versterkt de competenties van docenten in handelings- en
opbrengstgericht werken.
De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en
ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd.
 De school heeft duidelijk omschreven welke rollen en
verantwoordelijkheden interne ondersteuners hebben.
De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig
voor leerlingen en docenten.
 De school bevordert een veilig sociaalpedagogisch klimaat voor
leerlingen en docenten.
 De school ondersteunt leerlingen actief bij het versterken van hun sociale
vaardigheden.
 De school maakt hiervoor gebruik van effectieve (ortho-)pedagogische
programma’s en methodieken.
 De school heeft beschreven welke voorzieningen het gebouw heeft voor
leerlingen met een fysieke beperking.
 Er zijn onderwijsprogramma’s die waar nodig zijn afgestemd op
leerlingen met fysieke beperkingen en langdurig zieke leerlingen, bijv.
aangepaste roosters en het thuis aanleveren van werk.



De school heeft vastgelegd welke verpleegkundige en medische
handelingen mogelijk en onmogelijk zijn, bijv. medicijnverstrekking,
diabetesinjecties. Dit is in de vorm van het protocol (medisch handelen)
vastgelegd en te vinden op de algemene website van Piter Jelles.

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.
Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en
rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het
regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs
blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
(Bron: website Passendonderwijs.nl)
De basis voor goed en passend onderwijs ligt bij de reguliere scholen. Het
is juist de ‘gewone’ school in de eigen buurt die dé plek is voor burgers in
wording. Dat geldt in zeer sterke mate voor kinderen in de leeftijdscategorie
van de basisschool. Maar ook voor het VO geldt: deelnemen aan onderwijs in
de eigen – groter wordende – omgeving, binnen de eigen peer-group is het
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uitgangspunt.
Onderwijs als opstap naar het deelnemen als volwaardig burger in onze
maatschappij begint niet bij segregatie maar bij integratie.
Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.
Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun
beperkingen.
Kunnen kinderen en jongeren met een gedrags- of leerbeperking samen met
kinderen zonder beperking onderwijs volgen?
Wij geloven van wel!
Daarom willen wij als Leeuwarder Lyceum een betekenisvolle bijdrage
leveren om zoveel mogelijk leerlingen binnen ons regulier onderwijs de
juiste ondersteuning te bieden, ook leerlingen met meer specifieke, c.q.
speciale onderwijsbehoeften.
Een bijdrage die soms begint bij de ondersteuning van de individuele leerling,
maar zich altijd zal uitstrekken naar de ondersteuning van leerkracht(en) en
team. Het versterken van de eigen kracht en autonomie en het stimuleren van
voortdurende ontwikkeling is ook van toepassing op onszelf en op de
leerkrachten, de scholen en de partners waarmee we samenwerken. Daarmee
willen we bijdragen aan een duurzame versterking van ons onderwijs.
Het spreekt voor zich dat niet scherp en blijvend in woorden gevangen kan
worden waar specifiek onze grenzen en waar onze mogelijkheden liggen. Dat
kan slechts voorzichtig indicatief. Met elkaar, als team in nauwe
samenwerking met externe participanten, zijn we lerend en zijn onze grenzen
in termen van wat we wel en wat we niet aankunnen binnen een zekere
bandbreedte flexibel. Maar onze ambitie is om die grenzen steeds ruimer te
laten zijn. Wij kunnen elk jaar meer dan we nu kunnen.
Met andere woorden: alle kinderen gaan in principe naar het regulier
onderwijs. Dat heet zorgplicht!
Als dat wat moeilijker is, zorgen we dat we de juiste expertise in huis hebben
om met (onze) expertise een bijdrage te leveren binnen maximaal
toegesneden ondersteunende arrangementen die het toch mogelijk maken
dat het kind onderwijs kan volgen binnen onze school.
En als dat onvoldoende oplossing biedt, als ook dat voor deze leerling nog niet
een passende plek oplevert, dan verzorgen wij voor doorverwijzing naar
kwalitatief uitstekende alternatieven (bv. speciaal onderwijs).
Daarbij streven we er ook naar om dat een kortdurende tijdelijke plaatsing te
laten zijn, waarbij de begeleiding expliciet gericht is op een terugkeer naar
regulier onderwijs. Of voor wat betreft het VO op deelname aan de
maatschappij middels zinvolle dagbesteding, toeleiding naar arbeid of
schakelen naar vervolgonderwijs.
Vanuit onze school maken we eveneens de keuze om in nauwe
samenwerking met jeugdzorg, GGD, leerplicht en met het SWV deze
ondersteuning te realiseren middels onze bijdrage aan maximaal toegesneden
arrangementen Dat geeft richting aan onze bijdrage in de samenwerking en
maakt maatwerk met onze samenwerkingspartners mogelijk.
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3. Interne ondersteuning
Leerwegondersteuning
Begeleiding bij het
leren

N.V.T.
 De school heeft helder omschreven hoe leerlingen, die problemen
ondervinden bij het leren, worden gesignaleerd.
 De begeleiding wordt systematisch en planmatig uitgevoerd.
 Er wordt remediale taalhulp aangeboden.
 Er wordt remediale rekenhulp aangeboden.
 Leerlingen met dyslexie worden adequaat begeleid op basis van een
protocol.
 Leerlingen met ERWD (Ernstige Reken-, Wiskundeproblemen en
Dyscalculie) worden adequaat begeleid op basis van een protocol.
 De school heeft een begeleidingsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen,
die onderpresteren in relatie tot hun mogelijkheden.
 De school biedt steunlessen aan voor bepaalde vakken.
 In de school is er een mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding.
De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt
opbrengstgericht.
 De school werkt met de landelijke protocollen op het gebied van dyslexie
en ERWD en biedt leerlingen ondersteuning aan conform deze
protocollen.
 De school biedt taal- en rekenondersteuning.
Interne ondersteuning
Remediale taalhulp.
Remediale rekenhulp.
Dyslexiebegeleiding.
Steunles voor specifieke vakken.
Huiswerkbegeleiding.
Begeleiding bij het leren.

Begeleiding bij
gedrag/motivatie



De school heeft helder omschreven hoe leerlingen, die problemen
ondervinden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, worden
gesignaleerd.
 De begeleiding wordt systematisch en planmatig uitgevoerd.
 De school geeft begeleiding (preventief/licht curatief) aan leerlingen met
een specifieke ondersteuningsvraag, zoals op het gebied van motivatie,
faalangst, sociale vaardigheden en weerbaarheid.
 De school heeft de mogelijkheid om schoolmaatschappelijk werk in te
zetten.
De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig
voor leerlingen en docenten.
 De school ondersteunt leerlingen actief bij het versterken van hun sociale
vaardigheden.
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Speciale schoolinterne
opvangvoorzieningen

Interne ondersteuning
Faalangstreductietraining.
Weerbaarheidstraining.
Inzet persoonlijke mentoren
Begeleiding bij motivatieproblemen.
Anders, nl.
 De school beschikt met ingang van schooljaar 2018-2019 over een interne
time-out voorziening. Deze voorziening zal in eerste instantie als pilot
worden neergezet. De pilot zal in mei 2019 geëvalueerd worden.

4. Ondersteuningsbehoefte en niveaus van ondersteuning
Op de scholen binnen het samenwerkingsverband Fryslân-Noard kennen we twee niveaus van ondersteuning van
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte: basisondersteuning en extra ondersteuning.
De basisondersteuning is het geheel aan preventieve en licht curatieve activiteiten dat elke school biedt.
Het samenwerkingsverband heeft in haar Ondersteuningsplan 2018-2022 beschreven waar de basisondersteuning
uit bestaat.
De extra ondersteuning binnen de school betreft interventies die extra inzet vragen en worden uitgevoerd binnen
de ondersteuningsstructuur van de school, onder regie en verantwoordelijkheid van de school. Waar nodig wordt
expertise van andere scholen, van het Samenwerkingsverband en van ketenpartners ingezet. Trajecten binnen het
OPDC en Onderwijszorgarrangementen worden gezien als onderdeel van de extra ondersteuning binnen de school.
Wanneer de VO-school geen passend ondersteuningsaanbod heeft voor een leerling met een extra
ondersteuningsbehoefte, zoekt de school in overleg met ouders elders een passend aanbod, bijvoorbeeld op een
andere school binnen het samenwerkingsverband of op een school voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO).
De scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard hanteren de volgende uitgangspunten m.b.t. de
toelating van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte:
de school is in principe bereid om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte toe te laten
bij de toelating van een leerling met een specifieke hulpvraag zal steeds een individuele afweging gemaakt
worden
centraal in de afweging zal steeds de vraag staan of de school, naar verwachting, in staat zal zijn om de
voorwaarden te scheppen om de leerling op een verantwoorde wijze onderwijs en de gewenste
onderwijsondersteuning te bieden
De school heeft, per categorie van extra ondersteuningsbehoefte, geïnventariseerd of en op welk niveau zij
passende onderwijsondersteuning kan bieden en wat hierbij de indicatoren en grenzen zijn.
In de volgende tabel staan per niveau van ondersteuning de indicatoren, de grenzen en een korte beschrijving van
het aanbod, die in zijn algemeenheid gelden.
Basisondersteuning
Indicator
De leerling functioneert voldoende passend, met of zonder hulpmiddelen.
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Extra ondersteuning binnen de school
Indicator
- De leerling functioneert zelfstandig binnen groepsverband
- De leerling is voldoende weerbaar
- De leerling is voldoende leerbaar, d.w.z. het niveau van capaciteiten en leervorderingen maakt
plaatsing binnen het gewenste niveau mogelijk
- Er is deskundige begeleiding beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit het SWV/REC 1/REC
2/OZL/Kinnik/ GGD/gebiedsteam
- De leerling kan zich in voldoende mate houden aan regels en afspraken.
- De leerling is in voldoende mate toegankelijk voor gedragsbeïnvloeding.
- De leerling kan voldoende functioneren binnen de praktische vakken, dusdanig dat de veiligheid
van de leerling noch van de omgeving hierbij in het geding is.
- De leerling is in staat om op passende wijze om te gaan met het personeel van de school.
Grenzen
Er is sprake van een mate van kwetsbaarheid die het functioneren in groepsverband niet mogelijk
maakt.
- Er is sprake van een continue begeleidingsbehoefte.
- Het omgaan met wisseling van docent, vak en ruimte is problematisch.
- Er is sprake van een mate van problematiek die het functioneren in groepsverband eigenlijk niet
mogelijk maakt.
- Er is sprake van een zodanige combinatie van diverse ondersteuningsbehoeftes waardoor
strijdigheid ontstaat met de hierboven genoemde indicatoren.
In de volgende tabel staat per cluster van extra ondersteuningsbehoefte en per niveau van ondersteuning of de school
een passend onderwijsaanbod heeft, welke specifieke indicatoren aanvullend op bovenstaande indicatoren van
toepassing zijn en een korte beschrijving van het aanbod.
Leerlingen met een visuele beperking
Ja, functioneert voldoende passend, met of zonder hulpmiddelen.
Basisondersteuning
Extra ondersteuning
school
Onze grenzen

Afstemmen met ouders/verzorgers en onderzoeken wat haalbaar is.

Belemmering die het werken met een (digitale)werkomgeving onmogelijk
maken, ook met hulpmiddelen.
Leerlingen met een auditieve beperking / ernstige spraaktaal-problematiek
Ja.
Basisondersteuning
Extra ondersteuning
Indicaties voor toelating:
 functioneert zelfstandig binnen groepsverband.
school
 is voldoende weerbaar.
 is voldoende leerbaar, d.w.z. het niveau van capaciteiten en
leervorderingen maakt plaatsing binnen het gewenste niveau mogelijk.
 er is deskundige begeleiding vanuit het SWV/ REC2 beschikbaar
Onze grenzen
Contra – indicaties m.b.t. toelating:
 er is sprake van een mate van kwetsbaarheid die het functioneren in
groepsverband eigenlijk niet mogelijk maakt
 er is sprake van een continue begeleidingsbehoefte
 het omgaan met wisseling van docent, vak en ruimte is problematisch
 er is sprake van combinatie met een andere lichamelijke handicap dan
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wel met een psychiatrische handicap, waardoor strijdigheid ontstaat met
de hierboven genoemde indicaties
Zeer moeilijk lerende leerlingen
Basisondersteuning
Nee.
Extra ondersteuning
Nee.
school
Onze grenzen
Zie boven
Het onderwijsaanbod sluit niet aan bij het ZML.
Langdurig zieke leerlingen
Basisondersteuning
Ja.
Indicaties voor toelating:
Extra ondersteuning
 is voldoende leerbaar, d.w.z. het niveau van capaciteiten en
school
leervorderingen maakt plaatsing binnen het gewenste niveau mogelijk
 er is deskundige begeleiding vanuit het SWV/ REC2 beschikbaar
 er is deskundige begeleiding vanuit het OZL beschikbaar
 er zijn extra voorzieningen beschikbaar om de leerlingen zo goed
mogelijk onderwijs te bieden, zoals digitaal onderwijs
Onze grenzen
Contra – indicaties m.b.t. toelating:
 er is sprake van een mate van kwetsbaarheid die het functioneren in
groepsverband eigenlijk niet mogelijk maakt
 er is sprake van een continue begeleidingsbehoefte
 het omgaan met wisseling van docent, vak en ruimte is problematisch
 er is sprake van combinatie met een andere lichamelijke handicap dan
wel met een psychiatrische handicap, waardoor strijdigheid ontstaat met
de hierboven genoemde indicaties
 het voorzieningenniveau van de betreffende locatie is ontoereikend in
relatie tot de bij de leerling aanwezige problematiek
Lichamelijk gehandicapte kinderen
Basisondersteuning
Ja.
Extra ondersteuning
Indicaties voor toelating:
school
 functioneert zelfstandig binnen groepsverband
 is voldoende weerbaar
 is voldoende leerbaar, d.w.z. het niveau van capaciteiten en
leervorderingen maakt plaatsing binnen het gewenste niveau mogelijk
 er is deskundige begeleiding vanuit het SWV beschikbaar
Onze grenzen
Contra – indicaties m.b.t. toelating:
 er is sprake van een mate van kwetsbaarheid die het functioneren in
groepsverband eigenlijk niet mogelijk maakt
 er is sprake van een continue begeleidingsbehoefte
 het omgaan met wisseling van docent, vak en ruimte is problematisch
 er is sprake van combinatie met een andere lichamelijke handicap dan
wel met een psychiatrische handicap, waardoor strijdigheid ontstaat met
de hierboven genoemde indicaties
 het voorzieningenniveau van de betreffende locatie is ontoereikend in
relatie tot de bij de leerling aanwezige problematiek
Leerlingen met structureel psychosomatische klachten
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Basisondersteuning
Extra ondersteuning
school

Ja.
Indicaties voor toelating:
 Er is deskundige begeleiding vanuit het SWV beschikbaar functioneert
zelfstandig binnen groepsverband
 is voldoende weerbaar
 is voldoende leerbaar, d.w.z. het niveau van capaciteiten en
leervorderingen maakt plaatsing binnen het gewenste niveau mogelijk

Contra – indicaties m.b.t. toelating:
 er is sprake van een mate van kwetsbaarheid die het functioneren in
groepsverband eigenlijk niet mogelijk maakt
 er is sprake van een continue begeleidingsbehoefte
 het omgaan met wisseling van docent, vak en ruimte is problematisch
 er is sprake van combinatie met een andere lichamelijke handicap dan
wel met een psychiatrische handicap, waardoor strijdigheid ontstaat met
de hierboven genoemde indicaties
 het voorzieningenniveau van de betreffende locatie is ontoereikend in
relatie tot de bij de leerling aanwezige problematiek
Leerlingen met internaliserende problematiek
Basisondersteuning
Ja.
Extra ondersteuning
Indicaties voor toelating:
 functioneert adequaat en zelfstandig binnen groepsverband
school
 kan zich in voldoende mate houden aan regels en afspraken
 is in voldoende mate toegankelijk voor gedragsbeïnvloeding
 is voldoende weerbaar
 is voldoende leerbaar, d.w.z. het niveau van capaciteiten en
leervorderingen maakt plaatsing binnen het gewenste niveau mogelijk
 kan voldoende functioneren binnen de praktische vakken, dusdanig dat
de veiligheid van de leerling zelf noch van zijn omgeving hierbij in het
geding is
 de leerling is in staat om op een passende wijze om te gaan met het
personeel van de school
 de ouders/verzorgers zijn voldoende coöperatief
 er is deskundige begeleiding vanuit het SWV beschikbaar
Onze grenzen
Contra – indicaties m.b.t. toelating:
 er is sprake van een mate van internaliserende of externaliserende
problematiek, die het functioneren in groepsverband eigenlijk niet
mogelijk maakt
 er is sprake van een dermate ernstige vorm van
concentratieproblematiek, dat de omgeving van de leerling daar te zeer
onder lijdt
 er is sprake van een continue begeleidingsbehoefte
 het omgaan met wisseling van docent, vak en ruimte is problematisch
 er is sprake van combinatie met een lichamelijke handicap, waardoor
strijdigheid ontstaat met de hierboven genoemde indicaties
Leerlingen met externaliserende problematiek
Basisondersteuning
Ja.
Onze grenzen
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Indicaties voor toelating:
 functioneert adequaat en zelfstandig binnen groepsverband
 kan zich in voldoende mate houden aan regels en afspraken
 is in voldoende mate toegankelijk voor gedragsbeïnvloeding
 is voldoende weerbaar
 is voldoende leerbaar, d.w.z. het niveau van capaciteiten en
leervorderingen maakt plaatsing binnen het gewenste niveau mogelijk
 kan voldoende functioneren binnen de praktische vakken, dusdanig dat
de veiligheid van de leerling zelf noch van zijn omgeving hierbij in het
geding is
 de leerling is in staat om op een passende wijze om te gaan met het
personeel van de school
 de ouders/verzorgers zijn voldoende coöperatief
 er is deskundige begeleiding vanuit het SWV beschikbaar
Onze grenzen
Contra – indicaties m.b.t. toelating:
 er is sprake van een mate van internaliserende of externaliserende
problematiek, die het functioneren in groepsverband eigenlijk niet
mogelijk maakt
 er is sprake van een dermate ernstige vorm van
concentratieproblematiek, dat de omgeving van de leerling daar te zeer
onder lijdt
 er is sprake van een continue begeleidingsbehoefte
 het omgaan met wisseling van docent, vak en ruimte is problematisch
 er is sprake van combinatie met een lichamelijke handicap, waardoor
strijdigheid ontstaat met de hierboven genoemde indicaties
Leerlingen met verslavingsproblematiek
Basisondersteuning
Nee.
Specifieke indicator:
Game verslaving. Géén alcohol en drugs
Bij gameverslaving in overleg en op voorwaarde van actieve hulpverlening en
positief deskundig advies.
Extra ondersteuning
Nee.
school
De Leerling met game verslaving in overleg. De school is bereid mee te
werken in de vorm van gelegenheid bieden om behandeling naast het
schooltraject te laten plaatsvinden.
Extra ondersteuning
school

Onze grenzen

Ontwikkelpunten /
ambities

Specifieke grenzen:
 De leerling profiteert in het geheel niet van het onderwijsaanbod als
gevolg van de problematiek en er is geen sprake van gerichte
hulpverlening. Of hulpverlening blijkt geen effect te hebben.
Zie algemene ambitie en ontwikkelpunten.
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