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1. Visie op leerlingenzorg  
Op YnSicht ontwikkelen leerlingen met een vmbo-advies voor basisberoepsgericht, 
kaderberoepsgericht en gemengde leerweg zich zowel op persoonlijk vlak als op het 
gebied van de beroepsvoorbereiding.   
De leerlingenzorg is erop gericht om de leerling in beide ontwikkelingen te stimuleren. In 
het ondersteuningsprofiel 2018-2022 (zie website) staat beschreven welke ondersteuning 
YnSicht kan bieden. Onderdeel van de visie op leerlingenzorg is dat zowel de leerling als 
de ouders ieder hun rol hierin hebben te vervullen. De school wil een veilige thuishaven 
zijn voor iedereen.  
Om dat te bereiken is o.a. nodig dat duidelijk is wie wat doet op het gebied van de leerlingenzorg en 
bij wie de leerling moet zijn met bepaalde vragen.  
Bovendien verbreed YnSicht haar deskundigheid door zogenaamde specialisten in te zetten voor zowel 
haar leerlingen als voor haar medewerkers, opdat de zorgcapaciteit op de werkvloer wordt vergroot.  
  
Op YnSicht zijn leerlingen die zich in het bijzonder kenmerken door:  

• Een advies voor basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde 
leerweg,  

• Een LWOO-indicatie (leerachterstanden op de vier leergebieden),  
• Internaliserende en externaliserende problematiek (een beperking in gedrag en/of 

op psychiatrisch gebied),  
• Leerproblemen/ cognitieve problematiek (dyslexie/dyscalculie),  
• Auditieve beperking en/of spraaktaalproblematiek. *  
  

*zie ook ondersteuningsprofiel 2018-2022.  
  

De zorgleerling is de leerling die zonder extra zorgbegeleiding op school niet of moeilijk 
mee kan komen. Bij het signaleren (en begeleiden) van zorgleerlingen worden de volgende 
indicatoren gebruikt.  

1.1 Indicaties/contra-indicaties zorgleerlingen   
Indicaties  

• Motivatie voor schoolgaan in algemene zin  
• Selectieve motivatie   
• Werkhouding/ aanpakgedrag  
       

Deze algemene termen wijzen op de wijze waarop de leerling bezig is: de instelling, de 
inzet, het doorzettingsvermogen, de mate van zelfstandigheid, het samenwerken e.d. en 
geven in eerste instantie een totaalbeeld. Ze zijn voor een deel een gevolg van de 
motivatie, voor een deel ook hangen ze samen met onderstaande criteria, die wellicht 
verklarend werken t.a.v. de meer algemene termen:  

• Cognitieve mogelijkheden   
• In perspectief kunnen denken en handelen  
• Emotionele stabiliteit              
• Sociale vaardigheden  
• Een vastgestelde leerbelemmering/ diagnose  
• Milieuomstandigheden  
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Contra – indicaties  
De contra – indicaties hangen natuurlijk samen met de indicaties. Op dit moment kunnen belangrijke 
contra-indicaties voor succes in het voortgezet onderwijs zijn:  

• Onvoldoende motivatie voor het schoolgaan in algemene zin  
• Opvallende selectieve motivatie m.b.t. meerdere aspecten van het schoolgebeuren  
• (Te) geringe cognitieve mogelijkheden  
• Cognitieve beperkingen  
• Te weinig in perspectief denken en handelen  
• Emotionele instabiliteit  
• Opvallend in sociale situaties  
• Een vastgestelde leerbelemmering of diagnose  
• Milieuomstandigheden  
• Gezondheidsproblemen (o.a. suikerziekte, epilepsie)  

  
Om de visie te kunnen realiseren is het nodig dat er zicht is op de zorgstructuur, die 
aansluit bij de specifieke behoefte van YnSicht.  
 

Voor YnSicht is het volgende functiemodel m.b.t. de leerlingenzorg van toepassing:  
    

   

Mentor/coach   
 inschakelen van het zorgteam [pedagogisch 
medewerker]  

        

 

Pedagogische medewerker   Inschakelen van en contact onderhouden 
met interne deskundigheid  

   Inschakelen van en contact onderhouden  
met externe deskundigheid  

  

1.2 Functies binnen de leerlingenzorg  
De eerste lijn  
  
Iedere medewerker (Onderwijzend Personeel & Onderwijs Ondersteunend Personeel)  

• Stuurt op gedrag (Algemene gedragsregels)  
• Signaleert ‘klein en groot leed’, stimuleert de leerling dit aan te pakken en meldt 

dit bij de mentor/coach.     
  
Docent   
De rol van de docent is gekoppeld aan het vakgebied en/of een team/afdeling. De 
vakdocenten zijn belast met de begeleiding van de leerling op het gebied van leren en 
kiezen. Zij staan direct in contact met leerlingen en daardoor zijn zij in staat tijdig 
problemen te signaleren.    
Uitgangspunt in het onderwijs is dat docenten zoveel mogelijk binnen de reguliere lessen 
aandacht besteden aan de individuele leerbehoeften van leerlingen. Een gevarieerde inzet 
van activerende didactiek speelt hierin een belangrijke rol. Doen zich problemen voor, dan 
overlegt de docent met de leerling en zij zoeken samen naar oplossingen. De docent 
overlegt met de mentor/coach met welke leerlingen zich problemen voordoen, welke 
oplossingen gevonden zijn en hoe deze oplossingen uit te werken. De mentor/coach kan 
een leerling inbrengen in het zorgteam als hij er zelf niet meer uit komt.  (Docenten op 
YnSicht dienen te voldoen aan de competenties behorende bij hun LB/LC/LD-functie).  
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Mentor/coach (onderbouw en bovenbouw)  
De mentor/coach is de persoonlijke begeleider van zijn mentor/coach leerling en is het 
eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en evt. derden. De mentor/coach is de 
eerste verantwoordelijke in het begeleidingstraject van zijn of haar leerlingen.   
Daartoe geeft de school de mentor/coach naast verantwoordelijkheden ook de 
bevoegdheid om via de pedagogische medewerker, die functionarissen in te schakelen die 
hij noodzakelijk acht voor het begeleidingstraject van de leerling. (Zie overzicht tweede- en 
derde lijnfunctionarissen).  
De mentor/coach verricht binnen het kader van het mentor/coach taken, die gericht zijn op 
de ontwikkeling van zijn of haar leerlingen.   
  
De tweede lijn  
  
De Pedagogische medewerker  
De pedagogische medewerker is de schakel voor de mentor/coach voor tweede en 
derdelijnszorg. De pedagogische medewerker coördineert alle zaken met betrekking tot de 
leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij, op het gebied van leerlingenzorg, het aanspreekpunt 
is binnen de school en ook voor externe partijen. Zoals leerplichtambtenaar, 
sociaalverpleegkundige (GGD), Regiecentrum Veilig Thuis, Samenwerkingsverband Fryslân 
Noard, en anderen.  
 
Afdelingsdirecteur  
De afdelingsdirecteur is de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de zorg binnen 
zijn deelschool. Dit komt o.a. tot uiting in de onderstaande aandachtspunten:  
  

• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg binnen de deelschool  
• Doet suggesties aan de portefeuillehouder Zorg voor verbetering van de    

leerlingenzorg  
• Handelt verwijdering en andere calamiteiten af conform het PJ-protocol  
• Is verantwoordelijk voor de bewaking en aansturing van het absentiebeleid  
• Is verantwoordelijk voor het bewaken en aansturen van 

mentor/coachbesprekingen  
• Is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de handelingsplannen  

  
Afdelingsdirecteur met portefeuille Zorg (gemandateerd)  
Een van de MT leden heeft de portefeuille zorg in zijn pakket. Hij draagt zorg voor de  
beleidsvoorbereiding en geeft als eindverantwoordelijke sturing aan het proces van 
uitvoering. 
Periodiek vindt een overleg met het zorgteam en de andere leden van het MT plaats om de 
ontwikkelingen op dit terrein te evalueren en nieuwe afspraken voor vervolgactiviteiten te 
maken.  
  
Directeur   
De directeur van de school is de eindverantwoordelijke voor de zorgstructuur en de 
uitvoering van de zorg op zijn school.  
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Specialisten  
Voor alle specialisten geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor het schrijven van een handelingsplan 
voor de leerlingen die binnen hun specialisme valt en die van hen begeleiding hebben gekregen.  Bijv. 
de dyslexiecoach schrijft een handelingsplan voor een dyslectische leerling.  
 
Faalangstreductie trainer   
De faalangstreductietrainer is de specialist op het gebied van het leren omgaan 
met faalangst (angstgevoelens/spanningen).  
Het doel van de training is het omgaan met angstgevoelens en spanningen bij leerlingen 
die ontstaan tijdens, door of naar aanleiding van lessituaties. De training wordt gegeven 
door een gespecialiseerde docent, die hiervoor een opleiding heeft gevolgd. De 
faalangstreductietrainer kan de teamleden handvatten geven m.b.t. 
pedagogisch/didactische aanpak van leerlingen.  
 
Weerbaarheidstrainer (Rots en Water)  
De weerbaarheidstrainer is specialist op het gebied van leren omgaan met conflicten. 
Leerlingen hebben extra aandacht en begeleiding nodig om te leren het overschot aan 
energie in goede banen te leiden.   
De training is een mengvorm van sport, zelfverdediging, sociale vaardigheid en 
weerbaarheid. Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, zelfbeheersing en aan het leren 
nadenken over de keuzes die je hebt in je handelen. De expertise van de 
weerbaarheidstrainer kan ook ingezet worden ter ondersteuning van teamleden.  
 
Taalcoördinator  
Met betrekking tot specifieke taalproblemen heeft de school, per 1 augustus 2008 
overeenkomstig het door Piter Jelles vastgestelde taalbeleid, een taalcoördinator.  
De taalcoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van alle zaken betreffende taal 
op school. De taalcoördinator is tevens de dyslexiecoach. Het onderdeel basisacademie 
(taal) valt ook onder de verantwoordelijkheid van de taalcoördinator. De taalcoördinator 
heeft overleg met de taaldocenten. Zij nemen de uitvoering op zich. YnSicht heeft een 
eigen taalbeleid.  
 
Rekencoördinator  
Met betrekking tot het rekenbeleid heeft de school een rekencoördinator. De 
rekencoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van alle zaken betreffende 
rekenen op school. Leidraad voor het rekenbeleid is het rekenbeleidsplan 2014 – 2015. 
Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld. Het onderdeel ff rekenen valt ook onder de 
verantwoordelijkheid van de rekencoördinator. De rekencoördinator heeft overleg met 
de rekendocenten. Zij nemen de uitvoering op zich.   
 
Dyslexiecoach   
De dyslexiecoach is specialist op het gebied van dyslexie. Hij is tevens de taalcoördinator 
binnen de school. Het doel is zo vroeg mogelijk te signaleren welke leerlingen dyslexie 
hebben, waarna de dyslexiecoach een intakegesprek doet. Vervolgens zal de dyslexiecoach 
de dyslectische leerlingen begeleiden op een manier, waardoor de leerling ondanks zijn 
dyslexie zich zo goed mogelijk kan ontplooien. Hij is de belangenbehartiger van de 
dyslectische leerling en heeft een ondersteunende rol naar alle vakdocenten.  
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Dyscalculiecoach  
De dyscalculiecoach is een specialist op het gebied van ernstige rekenproblemen.  
Het doel is om zo vroeg mogelijk te signaleren welke leerlingen ernstige rekenproblemen 
hebben binnen de school aan de hand van het opgestelde onderzoeksverslag manieren te 
vinden waarop de leerling zich ondanks zijn ernstige rekenproblematiek toch zo goed 
mogelijk kan ontplooien.  
Dat wil zeggen dat de dyscalculiecoach een intakegesprek doet met de leerling, waarna hij 
deze begeleidt in behoeftes. Hij is de belangbehartiger van de leerlingen met ernstig 
rekenprobleem. Tevens zal hij zich bezighouden met het ontwikkelen van het algemeen 
rekenbeleid binnen de school.  
De dyscalculiecoach heeft een ondersteunende rol naar de vakdocenten exacte vakken.  
 
Decaan  
De decaan begeleidt de individuele leerling in de bovenbouw op het gebied van 
loopbaanoriëntatie en ondersteunt de mentor/coach in de onderbouw. Zij ondersteunt de 
leerling bij het maken van een studiekeuze. Deze keuze wordt door de leerling bij de 
overgang van klas 2 naar klas 3 gemaakt.  In klas 4 ondersteunt de decaan de leerling bij 
het uitzoeken van een vervolgtraject (beroepskeuze) in het MBO. Tevens houdt zij 
overzicht van alle leerlingen, die na klas 4, een overstap maken naar het vervolgonderwijs 
(MBO of anders). Zij doet onderzoek naar het succes van ex-leerlingen in het 
vervolgonderwijs en geeft op basis hiervan adviezen aan de (deel-) school.  
 
OPP- begeleider   
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kan er voor gekozen worden om een 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. Hierin wordt beschreven wat de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Het plan wordt in samenspraak met leerling en 
ouders/verzorgers opgesteld.  
Dit traject wordt begeleid door een OPP-begeleider of een medewerker van het zorgteam.  
Bovendien kunnen er, naast bovenstaande begeleiding, voor sommige leerlingen een 
maatwerktraject worden uitgezet, zoals een leerwerktraject of starten op het Entree-
traject.  
Voor specifieke vragen over dit onderwerp kan er contact worden opgenomen met de 
pedagogisch medewerker op de school.  
 
Intern (vertrouwens-)contactpersoon  
Er is binnen onze school een medewerker die de rol vervult van intern contactpersoon. 
Deze contactpersoon ondersteunt leerlingen (en medewerkers) bij behandeling van 
meldingen en klachten over ongewenst gedrag. De contactpersoon kan de 
leerling/medewerker begeleiden bij het indienen van een melding bij de extern 
vertrouwenspersoon.  
Ieder schooljaar worden zowel de leerlingen als de medewerkers, door de contactpersoon 
geïnformeerd over de activiteiten die zij verricht. 
 
Anti- pestcoördinator  
Binnen onze school zijn de pedagogisch medewerkers tevens anti-pestcoördinator. Zij zijn 
het aanspreekpunt binnen de school als het gaat om pestsituaties op school.  
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Vertrouwenspersoon  
Het college van bestuur van Piter Jelles stelt een vertrouwenspersoon van buiten de school 
aan. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van haar taken uitsluitend 
verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag van Algemeen Maatschappelijk Werk en 
GGD. De vertrouwenspersoon zorgt voor bemiddeling en of verwijst door naar 
hulpverlening.  
Tevens kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht 
bij de klachtencommissie.  
 
Klachtencommissie  
De vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden bij het indienen van klachten bij de 
klachtencommissie. De klachtencommissie neemt de klacht in behandeling en kan nader 
onderzoek instellen. Ook kan de klachtencommissie het college van bestuur van Piter Jelles 
adviseren over wat er gedaan moet worden om machtsmisbruik te stoppen.  
 
De derde lijn  
In sommige gevallen zal het nodig zijn om een leerling met een hulpvraag door te verwijzen naar 
hulpverlening buiten de school. De doorverwijzing zal in vele gevallen tot stand komen op basis van 
advies van de begeleiders (specialisten) op de eerste en/of tweede lijn. 
 
Dynamisch Actie Team (DAT) 
Eens per twee weken komt het zorgteam samen met het DAT team. Het DAT team bestaat 
uit een Sociaal verpleegkundige vanuit de GGD en een jongerenwerker vanuit WELLZO. 
Het DAT team wordt ingezet voor vroegsignalering en preventie. Anderzijds kan, als dit 
nodig is, een snelle specialistische interventie plaats vinden. Mentor en ouders worden bij 
dit proces betrokken.  
 
Zorgadvies team (ZAT)  
Ongeveer 1x per 5 weken komt het zorgadvies team bijeen op een dinsdagochtend.  
Aan dit overleg nemen interne en externe personen deel, die een rol spelen in het 
begeleidingsproces van leerlingen.   
De taak van het ZAT is het samen bespreken en verhelderen van gesignaleerde problemen 
van leerlingen en het kiezen van een geschikt begeleidingstraject.  
In de praktijk kan dit ook betekenen dat een doorverwijzing plaatsvindt naar externe 
(speciale) instanties. Tijdens de bijeenkomst brengt de mentor/coach zelf de leerling in. 
Een leerling mag niet, zonder toestemming van de ouders, in gebracht worden. Op onze 
school wordt het zorgadvies team gevormd door: de orthopedagoog (vanuit  
Samenwerkingsverband Fryslân Noard), de sociaal verpleegkundige (GGD), de 
leerplichtambtenaar, mentor/coach (als casusinbrenger), de OPP-begeleiders (afhankelijk 
van de casus), de jongerenwerker en de pedagogisch medewerkers. De laatste fungeert 
als voorzitter.  
Indien nodig, worden andere personen incidenteel in het overleg betrokken, zoals 
medewerker vanuit het wijkteam, verslavingszorg, Regiecentrum Veilig Thuis e.a.  
De afspraken, die voortkomen uit dit overleg, communiceert de OPP-begeleider en/of de 
mentor/coach met ouders en het betreffende deelschoolteam.  
 
Sociaal verpleegkundige/ schoolarts  
Aan de school is een sociaalverpleegkundige/schoolarts van de GGD verbonden. Zij wordt 
op afspraak ingeschakeld bij voorkomende medische en psychiatrische problemen van 
leerlingen. Het betreft hier leerlingen die niet goed functioneren op grond van lichamelijke 
of psychische oorzaken.  
De sociaalverpleegkundige/schoolarts wordt via het DAT/ZAT-overleg of direct via de 
pedagogische medewerker ingeschakeld.  
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Leerplichtambtenaar  
Scholen zijn verplicht aan de hand van door de overheid opgestelde regels ongeoorloofde 
absentie te melden bij de afdeling leerplicht van de woongemeente van een leerling. Om 
dit laatste te voorkomen zijn er op een aantal locaties van Piter Jelles ‘verzuimspreekuren’ 
georganiseerd, waarbij de leerplichtambtenaren in gesprek gaan met beginnende 
‘verzuimers’. Op YnSicht wordt 6 keer per jaar een verzuimspreekuur georganiseerd.   
Voor de leerlingen die niet onder het beginnend verzuim vallen geldt de wettelijke 
procedure, zij worden via het verzuimloket digitaal aangemeld bij leerplicht.   
 
Ambulant begeleider van OPP-leerling (REC)  
De ambulante begeleider houdt zich bezig met het ondersteunen van school bij het 
begeleiden van leerlingen met OPP. Er bestaan in totaal 4 clusters. Leerlingen met een 
visuele beperking vallen onder cluster 1. Wanneer een leerling doof, slechthorend en/of 
ernstige spraaktaalmoeilijkheden heeft, valt deze onder cluster 2. Onder cluster 3 vallen 
leerlingen met een lichamelijke beperking of verstandelijke beperking. Of leerlingen met 
epilepsie, of leerlingen die langdurig ziek zijn. De leerlingen met een beperking in gedrag 
en/of psychiatrische gebied vallen onder cluster 4. De ambulante begeleider werkt nauw 
samen met de OPP-begeleiders en is aanwezig op de school op afspraak.  
 
Samenwerkingsverband Fryslân Noard  
Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een  
Samenwerkingsverband. Piter Jelles is aangesloten bij Samenwerkingsverband Fryslân-
Noard. Er wordt samengewerkt op het gebied van leerlingenzorg met als doel: het 
versterken van de zorgstructuur, deskundigheidsbevordering en minder leerlingen 
verwijzen naar het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt middelen om dit 
te bevorderen.   
 
De belangrijkste ontwikkelingen in het SWV liggen op het gebied van:  

• Afspraken over verwijzing en toelating van leerlingen tot het VO • 
• Het uitwisselen van expertise  
• Het inrichten van een commissie leerlingenzorg op elke school voor VO •   
• Het verzorgen van collegiale consultatie vanuit een consultatieteam  
• Het organiseren van scholingsbijeenkomsten.  

 
Het SWV bestaat uit een aantal relatiegroepen:  

• De deelnemende scholen   
• Het Besturenoverleg  
• Het Zorgplatform  
• Projectgroep Kwaliteit van leerlingenzorg  
• De coördinator  
• Leerplichtambtenaar  

 
Het samenwerkingsverband hanteert de vorm van extra ondersteuning aan haar scholen 
d.m.v. vier arrangementen. Deze extra ondersteuning valt onder de verantwoordelijkheid 
van de betrokken school. De aanmelding voor trajecten binnen het OPDC vindt plaats via 
de RPCL. De aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring, een voorwaarde voor een 
vervolg binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs, geschiedt via de PCL PaO.  
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Arrangement 1: Extra ondersteuning op de gewone school  
De school bepaalt welke leerling welke zorg nodig heeft, binnen de eigen 
zorgstructuur. De school beschrijft dit in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
en kan hierbij de hulp inroepen van het expertisecentrum van het 
samenwerkingsverband.  
 
Arrangement 2: OPDC*  
Soms kan een leerling tijdelijk geen lessen volgen op zijn eigen school, ook niet met extra 
ondersteuning.  
Voor deze leerlingen is binnen het Orthopedagogisch-Didactisch Centrum (OPDC) keuze uit 
vier trajecten (zie toelichting OPDC).  
  
Arrangement 3: Symbiose  
Symbiose houdt in dat een leerling staat ingeschreven bij het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs (VSO) maar gedeeltelijk lessen volgt in het regulier voortgezet onderwijs. 
Hiervoor komen meer maatwerkmogelijkheden in de toekomst.   
 
Arrangement 4: Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)  
Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan het regulier voortgezet onderwijs kan 
geven, kunnen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Hiervoor hebben ze een 
toelaatbaarheidsbeschikking (TLV) nodig van het PCL PaO.   
 
OPDC  
Het orthopedagogisch-didactisch centrum van het samenwerkingsverband is gevestigd in 
Leeuwarden. Binnen het OPDC zijn vier trajecten die zoveel mogelijk gericht zijn op de 
terugkeer van de leerling naar de (eigen) school. Het ontwikkelperspectiefplan is een 
verplicht document. Hierin staat onder andere vermeld wat de verwachte duur is op het 
OPDC en of de leerling het hele onderwijsprogramma of een deel ervan op het OPDC 
volgt.   
 
Traject 1: Rebound  
Als het vermoeden bestaat dat het moeizaam functioneren van een leerling van tijdelijke 
aard is, kan de leerling voor een bepaalde tijd buiten de klas en school worden geplaatst. In 
de rebound is de begeleiding intensief en erop gericht dat de leerling terug gaat naar zijn 
eigen school en klas. Hiervoor zal de leerling inzicht in het eigen functioneren moeten 
krijgen. De leerling werkt binnen de rebound aan het eigen schoolprogramma.   
 
Traject 2: TZ-traject  
Bij het TZ-traject is sprake van een intensief onderwijszorgtraject voor de leerling. De 
begeleiding verloopt individueel, er is veel contact met betrokken (hulpverlenings-
)instanties en mogelijk is nader onderzoek, eventueel met hulpverleners van buiten, 
noodzakelijk. Het voorkomen of zo snel mogelijk oplossen van ‘thuiszitten’ is hierbij een 
van de doelen.   
 
Traject 3: Observatietraject/ Maatwerk  
Hierbij staat de observatie van de leerling centraal. Vaak gaat het om een combinatie van 
problemen. Waarom doet de leerling zoals hij doet en wat is de samenhang? Het gaat om 
een dagprogramma waarbinnen de leerling toch zoveel mogelijk doorwerkt aan het (eigen) 
onderwijsprogramma, met het oog op een vervolg op de (eigen) school.  
 
Traject 4: Kinnik en onderwijs  
Dit traject is voor leerlingen die onder behandeling zijn bij de GGZ-instelling Kinnik. Naast 
hun behandeling in de kliniek volgen ze onderwijs op maat. Het onderwijs sluit aan bij het 
niveau van de leerlingen maar ook bij de draagkracht. Dit onderwijs is in overleg en 
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afstemming met de scholen waar de leerlingen vandaan komen. Als de behandeling is 
beëindigd, gaat de leerling terug naar de school van herkomst. Als dat niet mogelijk is, 
zoekt de begeleider, samen met leerling en ouders, naar een andere school.   

Externe instanties  
De school werkt samen met diverse instellingen op het gebied van de jeugdbegeleiding, zorg- en 
hulpverlening. Te noemen valt:  
 
Regiecentrum Veilig Thuis  
Het Regiecentrum Veilig Thuis draagt er zorg voor dat de cliënt (jeugdigen en hun ouders) 
toegang krijgt tot de brede jeugdzorg. Het belang van de jeugdige staat hierbij voorop. Zij 
geven aandacht waar het nodig is, steunen waar het kan en beschermen en houden 
toezicht waar het moet. Bij het Regiecentrum Veilig Thuis zijn een aantal 
netwerkconsulenten in dienst. Deze consulenten verzorgen de contacten met de 
voorliggende voorzieningen. Deze medewerkers geven advies en informatie over de 
werkwijze van het Bureau. Zij adviseren m.b.t. aanmelding en acceptatie in casuïstiek.  
  
Geestelijke Gezondheidsdienst (GGD)  
De GGD is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Zij richt zich op de preventie 
van ziekte, vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen en tijdige verwijzing naar 
andere zorginstanties. De schoolarts en de sociaal verpleegkundige zijn verbonden aan de 
GGD.  
  
Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)  
Verslavingszorg Noord-Nederland biedt diverse preventieactiviteiten aan in het onderwijs. 
Deze activiteiten bestaan uit het leveren van lesmateriaal, het bieden van 
deskundigheidsbevordering voor docenten, het uitvoeren van ouderavonden en het 
adviseren over genotmiddelenbeleid op de school. De uitvoering van de activiteiten wordt 
verspreid over 3 jaar. Zij bieden jongeren en ouders (en school) informatie over 
genotmiddelen en vertellen over de risico’s van het gebruik. VNN neemt incidenteel plaats 
in het ZAT-overleg.  
  
Fier  
Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. Zij willen geweld in relatie voorkomen en stoppen. Zij bieden hulp 
en behandeling bij de gevolgen van dit geweld (huiselijk geweld, jeugdprostitutie, 
eerwraak). Zij proberen geweld te voorkomen met preventieve maatregelen en goede 
voorlichting.  
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1.3 Procedures  
 
Redenen voor begeleiding  
In het belang van een goede voortgang van de schoolloopbaan kunnen leerlingen, die dit 
nodig hebben vanwege problemen, begeleiding krijgen. Deze begeleiding kan zich richten 
op leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Daarbij kan begeleiding plaats 
vinden in geval van problemen met voeding, zoals ondergewicht, overgewicht en 
dergelijke. Voor de herkenning van een zorgleerling is een lijst van indicaties en contra-
indicaties beschikbaar, die tijdens de leerling-besprekingen gebruikt kunnen worden. 
Tevens bestaat er een signaleringslijst, die gebruikt kan worden voor het zorgadvies 
teamoverleg.  
  
Hoe wordt gehandeld?  
Voor het inbrengen van een leerling in de zorgstructuur wordt door de deelscholen in 
overleg en langs de lijn van de effectieve leerlingbespreking een advies opgesteld en 
eventueel vastgelegd in een handelingsplan. De mentor/coach vervult hierin een centrale 
rol. De leerling-besprekingen worden voorgezeten door de technische voorzitter van de 
desbetreffende deelschool en de pedagogische medewerker brengt op aanvraag zijn 
expertise in.  
Problemen kunnen op verschillende plaatsen gesignaleerd worden. In alle gevallen is de 
mentor/coach het eerste aanspreekpunt. De mentor/coach bespreekt met ouders en 
leerling welke mogelijkheden er zijn voor begeleiding. De mentor/coach opent de weg naar 
de pedagogische medewerker door de hulpvraag concreet te maken en verdere relevante 
informatie door te spelen. Zij is de schakel voor de mentor/coach naar tweede- en/of 
derdelijns zorg.  
  
De leerling wordt zo nodig ter bespreking op de agenda van het DAT- overleg geplaatst. 
En als er meer ondersteuning nodig blijkt dan wordt het expertise van het ZAT-team 
ingeschakeld.  
Hier wordt het begeleidingstraject uitgestippeld en de voortgang ervan wordt gevolgd door 
de inbrenger van de leerling. Dit is de mentor/coach en/of OPP-begeleider.  
   
Gaat het om problematiek die acute afhandeling vereist, dan wordt in overleg tussen de 
pedagogisch medewerker en mentor/coach bepaald welke begeleiding noodzakelijk is en 
wordt eventueel noodzakelijke externe hulpverlening ingeschakeld.  
Voor aanmelding bij de Samenwerkingsverband Fryslân Noard is ook schriftelijke 
toestemming van de ouders nodig.  
De mentor/coach koppelt het traject terug naar ouders en docententeam. Tevens zorgt de 
mentor/coach voor vastlegging in het dossier.  
  
Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs  
Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere 
school van Voortgezet Onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van de scholen 
van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-
Noard, dan moet hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. De school 
waar een leerling wordt aangemeld, gaat in gesprek met de ouders over welke speciale 
school passend onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden 
toegelaten is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie (PCL- 
PaO) binnen het Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie 
of de leerling toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan 
de leerling worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs.  Meer informatie over 
dit onderwerp kunt u vinden op de website van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard: 
http://swvfryslan-noard.nl 

http://swvfryslan-noard.nl/
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Hoe vindt de communicatie plaats?  
In deze paragraaf komen de algemeen geldende communicatielijnen bij de verschillende 
vormen van begeleiding in beeld.  
  
Voorafgaand aan de begeleiding   
De mentor/coach, die fungeert als eerste aanspreekpunt van leerling en ouders, heeft met 
hen contact en vraagt hen om toestemming voor aanmelding van de leerling bij het 
zorgteam.  
  
Bij de tweedelijnsbegeleiding  
Voor deze vorm van begeleiding moet voorafgaand aan ouders en leerling toestemming 
gevraagd worden. De mentor/coach licht de ouders in over de aard en duur van de 
begeleiding zodra dit mogelijk is en vervolgens vinden definitieve afspraken plaats. Een 
kennismakingsgesprek tussen begeleider en ouders vindt plaats.  
De pedagogisch medewerker c.q. specialist houdt contact met de mentor/coach van de 
leerling en koppelt regelmatig de voortgang terug. De mentor/coach onderhoudt het 
contact met ouders.   
  
Wordt de leerling besproken in het ZAT, dan vindt op basis van de uitkomst van dit 
gesprek een overleg tussen de mentor/coach en ouders plaats, waarbij zij geïnformeerd 
worden over het advies van de commissie m.b.t. begeleiding en zorg. In overleg met hen 
worden definitieve afspraken gemaakt, waarover het gehele docententeam wordt 
geïnformeerd door de mentor/coach en/of OPP-begeleider.  
  
Bij de derdelijns begeleiding  
Wordt er een externe hulpverlener ingeschakeld, dan vindt hierover vooraf overleg met 
leerling en ouders plaats. Ouders moeten schriftelijk toestemming geven. Regelmatig vindt 
tussentijds terugkoppeling door de hulpverlener over de voortgang plaats naar ouders, 
mentor/coach en pedagogisch medewerker. In ieder geval vindt de terugkoppeling plaats 
in de interne besprekingen en tijdens het ZAT-overleg.  Wanneer er ontwikkelingen zijn bij 
de leerling in de klas, worden deze door de mentor/coach aan de pedagogisch 
medewerker en de betrokken hulpverlener doorgegeven. De mentor/coach en/of OPP-
begeleider zorgt voor terugkoppeling naar het docententeam.  
Een gelijkluidende werkwijze, als hierboven geschetst, wordt ook toegepast bij de andere 
vormen van derdelijns begeleiding, waarbij externe begeleiding wordt ingezet, zoals de 
schoolarts of de sociaal verpleegkundige o.a.  
  
Welke middelen en instrumenten zijn er?  
De leerlingenzorg staat enkele instrumenten ten dienste:  

• De effectieve leerlingbespreking 
• Het dossier en/of leerling volg(jezelf)systeem (SOM)  
• Handelingsplan (taal-, reken, groepshandelingsplan)  
• Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  
• Informatie en signaleringsinstrumenten:  

A. Signaleringslijst per leerling   
B. Signaleringslijst hele groep   
C. Onderzoek naar tegenvallende resultaten   
D. Standaardbrieven (spijbelen, doe-normaal, etc.) en contracten. Al deze 
instrumenten zijn te vinden bij het zorgcentrum (pluspunt).  
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Deskundigheidsbevordering  
De afdelingsdirecteur bespreekt met zijn teamleden op welke deelgebieden (pedagogisch/ 
didactisch) de teamleden zich gaan scholen; hij/zij bewaakt daarbij tevens dat er binnen 
de deelschool een zo groot mogelijke variatie aan kennis en vaardigheden aanwezig is.  
Vanaf het schooljaar 2010 is er een actieve start gemaakt m.b.t. scholing in het kader van 
deskundigheidbevordering.  
Het scholingsplan (opgenomen in het activiteitenplan) wordt jaarlijks bijgesteld. Rekening 
houdend met de komst van passend onderwijs is het van belang dat de docenten van 
YnSicht beschikken over die specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn om de leerlingen 
die met een specifieke hulpvraag op YnSicht zitten of binnen komen adequaat te kunnen 
bedienen.  
  
1.4 Zorgformatie  
Voor de zorgformatie wordt verwezen naar de formatieve begroting die elk voorjaar vastgesteld 
wordt.  
 
1.5 Aanvullende informatie  
Voor extra informatie omtrent leerlingbespreking, mentoraat, taken/activiteiten pedagogische 
medewerkers, aanmeldingsformulier ZAT, verzuimprotocol, taakbeleid, rekenbeleid, meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling, pestprotocol en incidenten handelingsprotocol schoolveiligheid kunt u 
terecht bij de pedagogische medewerkers van YnSicht.  
 
 
2. Activiteitenplan 2018-2019  
 
2.1 Verzuimbeleid  
Activiteit: Op tijd melding maken  
   
YnSicht heeft de afgelopen jaren aandacht besteed aan het tijdig aanmelden van 
leerlingen bij de leerplichtambtenaar. Het komende schooljaar zal er wederom 
geïnvesteerd worden op het tijdig melden van de leerlingen bij de leerplicht.  
Activiteit:   

• Mentor/coach hanteert het verzuimprotocol.  
• Mentor/coach controleert het verzuim in SOM.  
• Afdelingsdirecteur heeft regelmatig contact met de mentor/coach mb.t. toezicht en 

uitvoering verzuimpreventie en contacten met ouders/pedagogische medewerkers-  
• Pedagogische medewerkers handelen de voorlopige- en definitieve 

verzuimmeldingen na overleg met de mentor/coach af  
Pedagogische medewerkers volgen, in samenspraak met de mentor/coach, de leerlingen die reeds 
gemeld zijn bij de leerplichtambtenaar 
 
2.2 Ontwikkelingsperspectiefplan en ondersteuning 
Activiteit: Kwaliteitsverbetering van het Ontwikkelingsperspectiefplan en kwaliteitsverbetering         
begeleiding van de OPP-leerling door de OPP-begeleider. 
   
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan een kwalitatieve verbeterslag t.a.v. de 
inhoud van het Ontwikkelingsperspectiefplan (met nadruk het handelingsdeel) en t.a.v. het 
handelingsrepertoire van de OPP-begeleider. Voor het waarborgen van de 
kwaliteitsverbetering blijven de onderstaande activiteiten van toepassing.  
  
- De OPP-begeleiders krijgen ondersteuning van de pedagogische medewerkers en 

orthopedagoog bij het opstellen van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en bij 
de dagelijkse begeleiding van de leerling. Uitgangspunt is de hulpvraag van de 
begeleider.  
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- Op jaarbasis vinden er OPP-begeleiders bijeenkomsten plaats om ervoor te zorgen 
dat bestaande kennis gedeeld wordt en/of thema’s die van toepassing zijn voor de 
OPP-begeleiders toegelicht kunnen worden.  

- Op jaarbasis kunnen er specifieke cursussen gevolgd worden. Uitgangspunt is de 
hulpvraag van de OPP-begeleider.  

 
2.3 Scholing  
Activiteit: deskundigheidsbevordering    
   
Deskundigheidsbevordering blijft op YnSicht een prioriteit. Deskundigheidsbevordering zal, 
rekening houdend met onze huidige instroom aan leerlingen en in het kader van Passend 
Onderwijs (de mogelijke aanwas van leerlingen met een bepaalde zorgbehoefte), een 
noodzaak blijven. Deels zal deze deskundigheidsbevordering een individueel karakter 
hebben (de individuele scholingsvraag van de docent staat dan centraal) anderzijds zal een 
deel van de deskundigheidsbevordering ook een school breed karakter hebben.   
Scholingscomponenten:  
 

• Borging scholing klassenmanagement en omgaan met verschillen.  
• Scholing t.a.v. het Ontwikkelingsperspectiefplan.   
• Collegiale lesbezoeken onder het motto ‘’leren met en van elkaar’ (voor degene die 

het collegiaal bezoek ondergaat).  
• Lesobservaties door de afdelingsdirecteur gericht op de didactische kwaliteiten van 

de docent (passend bij de doelgroep) 
• Lesobservaties door de schoolopleiders van de School of Education.   
• Individuele scholingsbehoefte van docenten passend bij de zorgbehoefte van de 

school.  
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3. Evaluatie activiteiten plan  2017-2018 
 
 
3.1 Verzuimbeleid  
Activiteit: Op tijd melding maken  
   
Evaluatie: de mentoren/coaches hebben in grote meerderheid gehandeld conform het verzuimbeleid. 
Daar waar een coach/mentor niet adequaat gehandeld heeft (lees naleven verzuimprotocol/op tijd 
aanmelden van leerlingen) heeft de pedagogisch medewerker en/of afdelingsdirecteur de betreffende 
persoon hierop geattendeerd. Dit jaar is wederom gebleken dat het correct melden (specifiek 
benoemen reden van absentie in Som) in specifieke gevallen verbeterd dient te worden. Dit met 
nadruk vanuit het belang van het aanleveren van een goede rapportage voor de leerplichtambtenaar. 
Door de vele personeelswisselingen is er dit jaar onvoldoende aandacht aan besteed.  
Er is gedurende het schooljaar op individueel niveau als op groepsniveau instructie gegeven aan 
docenten op het gebied van een correcte verzuimverwerking. 
 
3.2 Ontwikkelingsperspectiefplan en ondersteuning 
Activiteit: Kwaliteitsverbetering van het Ontwikkelingsperspectiefplan en kwaliteitsverbetering         
begeleiding van de OPP-leerling door de OPP-begeleider. 
   
Evaluatie: Er zijn dit jaar twee groepsbijeenkomsten, in het kader van de OPP-begeleiding, 
geweest. Deze bijeenkomsten waren vooral bestemd voor de nieuwe docenten die een 
OPP-leerling moesten begeleiden.   
De meeste ondersteuning en begeleiding hebben de pedagogische medewerksters en 
orthopedagoog op individuele basis plaats laten vinden. Het op tijd bijwerken en 
evalueren, in samenspraak met ouders en leerling, blijft een aandachtspunt. 
 
3.3 Scholing  
Activiteit: deskundigheidsbevordering    
   
Evaluatie:  

• Lesobservaties door de afdelingsdirecteur gericht op de didactische kwaliteiten van 
de docent (passend bij de doelgroep). 
Lesbezoeken van de afdelingsdirecteur hebben plaatsgevonden bij alle docenten. 

• Lesobservaties door de schoolopleiders van de School of Education.   
De schoolopleider heeft lesbezoeken afgelegd bij alle beginnende en nieuwe 
docenten. 

• Individuele scholingsbehoefte van docenten passend bij de zorgbehoefte van de 
school.  
Individuele scholing specifiek gericht op de zorgbehoefte van de leerling hebben 
niet plaatsgevonden. 
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4. Zorgkalender YnSicht schooljaar 2018 – 2019     
Sociaal-emotionele begeleiding   
  

Begeleidingsvorm  Wanneer?  Voor wie?  Door wie?  Hoe kunnen 
leerlingen deze 
begeleiding krijgen?  

Individuele begeleiding op 
gebied van sociaal-
emotioneel gebied  

Op afspraak 
en/of tijdens 
mentor/ coach 
uur   

Alle leerlingen  Mentor/coach  Leerlingen (en  
ouders/verzorgers) 
kunnen hiervoor zelf 
een afspraak maken of 
deze mogelijkheid 
wordt door de 
mentor/coach 
aangegeven.  

OPP-begeleiding leerlingen 
met een indicatie  

Op afspraak  Voor alle leerlingen met 
indicatie of specifieke 
zorgvraag waarbij extra 
ondersteuning noodzakelijk is  

OPP- 
begeleiders  

Leerlingen met een 
specifieke zorgtaak 
kunnen deze 
begeleiding krijgen.  
Het 
Samenwerkingsverband 
geeft hierin eventueel 
advies/ondersteuning 
aan de school.  

Faalangst- 
reductietraining (FRT)  

Op afspraak  Alle leerlingen na melding in 
leerlingbespreking/zorgoverleg  

Mevr. Zuiderhof  Vanuit 
dossierinformatie en/of 
signalen van faalangst 
door leerling (of 
informatie van ouder) 
wordt leerling door 
mentor/coach of 
docent aangemeld bij 
de trainer.  

Rots & Water 
(Weerbaarheidstraining)  

Op afspraak  
  
  

Alle leerlingen na melding in 
leerlingbespreking/ zorg       
overleg  

Mevr. Zuiderhof  Vanuit 
dossierinformatie en/of 
signalen van 
beperkingen in de 
weerbaarheid van 
leerling (of informatie 
van ouder) wordt 
leerling door 
mentor/coach of 
docent aangemeld bij 
de trainer.  

Intern 
(vertrouwens)contactpersoon  

Op afspraak  Alle leerlingen  Mevr.Woudstra De leerlingen kunnen 
op  
eigen initiatief of op 
aanraden van de 
mentor/coach een 
afspraak maken.  

Anti-pest coördinator  Op afspraak  Alle leerlingen  Mevr. v/d Linde 
Mevr. v/d Velde  

De leerlingen kunnen 
op eigen initiatief of op 
aanraden van  
mentor/coach een 
afspraak maken.  
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Sociaalverpleegkundige 
(GGD)  

Op afspraak   Alle leerlingen na melding in 
DAT/ZAT-overleg of bij 
opvallend veel ziekteverzuim  

Mevr. van 
Eeken  

Leerlingen met 
signalen zoals 
medische klachten, 
zorgelijke thuissituatie 
of veel ziekteverzuim 
worden door 
mentor/coach 
aangemeld bij het 
zorgteam. 

Leerplichtambtenaar (LPA)  Op afroep en op 
het 
verzuimspreekuur   

Leerlingen die verzuim laten 
zien  

Mevr. v/d Made  
Mevr. Gooswit  
 

Leerlingen worden 
door mentor/coach 
aangemeld bij 
pedagogisch 
medewerker. De 
pedagogische 
medewerker meldt 
de leerlingen bij de 
leerplichtambtenaar.  

Jongerenwerker  Op afspraak  Alle leerlingen na melding in 
DAT/ZAT-overleg   

Mevr. M. Nasri 
 

Leerlingen met 
signalen zoals, 
zorgelijke thuissituatie, 
of wijk gerelateerde 
zaken worden door 
mentor/coach 
aangemeld bij het 
zorgteam.  

Rebound (ambulante 
begeleiding)  

Op afspraak  Voor leerlingen die het 
reboundtraject hebben 
doorlopen.  

Mevr. H. Feites-
Diekstra   

Na het Reboundtraject 
krijgen de leerlingen 
nog 4 weken lang een 
nazorg traject. 
Doormiddel van 
gesprekken.  
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Cognitieve begeleiding en beroepsgerichte begeleiding  
 

 

  

Begeleidingsvorm  Wanneer?  Voor wie?  Door wie?  Hoe kunnen leerlingen deze 
begeleiding ontvangen?  

Klassikale begeleiding 
voor 2f referentiekader  
-1 uur extra Nederlands 
per klas  
-1 uur extra rekenen per 
klas  

Opgenomen  
in het 
lesrooster 
van de klas  

Alle leerlingen  2f docent 
(verschilt per 
klas)  

De leerlingen krijgen in  
klas/groepsverband extra taal en 
rekenen aangeboden (2f).   

Dyslexiebegeleiding  Op afspraak  Leerlingen met 
een 
dyslexieverklaring 
of waar een 
vermoeden 
bestaat van 
dyslexie  

Dhr. Kloetstra  
Mevr. Kiestra  
  
(Tevens  
taalcoördinatoren)   

Leerlingen worden geselecteerd op 
basis van informatie vanuit de 
basisschool, de informatie van 
ouders en de indruk van de 
mentor/coach.  
De leerlingen ontvangen een 
uitnodiging voor de 
dyslexiebegeleiding.   

Dyscalculie/ ernstige 
rekenprobleem 

Op afspraak  Leerlingen met 
een dyscalculie 
verklaring of 
waar een 
vermoeden 
bestaat van 
ernstig 
rekenprobleem. 

Mevr. Andringa  Leerlingen worden geselecteerd op 
basis van informatie vanuit de 
basisschool, de informatie van 
ouders en de indruk de 
mentor/coach.  
De leerlingen ontvangen een 
uitnodiging voor de dyscalculie 
begeleiding.  

LOB-begeleiding/ 
decanaat  

Op afspraak  Leerlingen die 
vragen die 
vragen hebben 
omtrent hun 
studiekeuze.  

Mevr. Woudstra  Leerlingen worden tijdens 
individuele gesprekken begeleid.  
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Overlegvormen van Zorg  
  
Overlegvorm  Voor wie  Data   
Leerling besprekingen binnen 
iedere deelschool  

Docententeam en op afroep 
pedagogisch medewerker  

1x per 2 weken in de onderbouw 
4 x per jaar (Gemiddeld) bovenbouw 

Overleg alle specialisten van 
YnSicht (intern)  

Pedagogisch medewerker, OPP-
begeleiders (op afspraak), 
portefeuillehouder leerlingenzorg 
en afdelingsdirecteurs.  

Dinsdagmorgen  
Tijdsduur: 9.00 – 10.00 uur  

DAT (School als Vindplaats)  Pedagogische medewerkers, 
jongerenwerkers, 
sociaalverpleegkundige  

1x per 2 weken op een 
dinsdagmorgen  
Tijdsduur: 10.00 – 11.00 uur  

Zorg adviesteam (ZAT)  Orthopedagoog,  
Sociaalverpleegkundige, leerplicht 
ambtenaar, jongerenwerker, 
mentor/coach, pedagogisch 
medewerker (op afroep: OPP-
begeleiders, regiecentrum Veilig 
Thuis, etc. ). 

Gemiddeld 1x per 5 weken op een 
dinsdagochtend (7 x per jaar) 
Tijdsduur: 09:30 – 11:30 uur  

  
Overzicht zorgmedewerkers   
  
INTERN   

    
Pedagogisch medewerker  Mevr. M. van der Linde 

Mevr. Y. van der Velde  
Portefeuillehouder leerlingenzorg  Dhr. P. Gerrits  

    
      
EXTERN    

 Leerplichtambtenaar  Mevr. L. v/d Made  
Mevr. M. Gooswit  

 Sociaalverpleegkundige  Mevr. L. van Eeken  
 Jongerenwerker  Mevr. M. Nasri  

 Orthopedagoog  Mevr. M. Fabriek  
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Eindverantwoordelijken t.a.v. de zorg  
          
  

Afdelingsdirecteur  
  
 De afdelingsdirecteur is de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de zorg binnen zijn  
deelschool. Dit komt o.a. tot uiting in de onderstaande aandachtspunten:  
   
• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg binnen de deelschool  
• Doet suggesties aan de portefeuillehouder Zorg voor verbetering van de     
• leerlingenzorg  
• Handelt verwijdering en andere calamiteiten af conform het PJ protocol  
• Is verantwoordelijk voor de bewaking en aansturing van het absentiebeleid  
• Is verantwoordelijk voor het bewaken en aansturen van mentor/coachbesprekingen   
• Is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de handelingsplannen    
 
 Afdelingsdirecteur met portefeuille Zorg (gemandateerd)  
  

  
 Een van de MT-leden heeft de portefeuille zorg in zijn pakket. Hij draagt zorg voor de   beleidsvoorbereiding en geeft als eindverantwoordelijke sturing aan het proces van uitvoering. Hij 
woont ook de zorgteamvergaderingen bij.   Periodiek vindt een overleg met het zorgteam en de andere leden van het MT plaats om de 
ontwikkelingen op dit terrein te evalueren en nieuwe afspraken voor vervolgactiviteiten te maken.    

 
 

Directeur    
  
De directeur  van de school is de eindverantwoordelijke voor de zorgstructuur en de uitvoering van  
de zorg op zijn school.   
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