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Inleiding
In dit ondersteuningsplan wordt beschreven hoe de ondersteuningsstructuur op het JacobRoelandslyceum is vormgegeven. Dit betreft de procesbeschrijving, de overlegstructuur, de soorten
ondersteuning en de taakomschrijvingen. Het ondersteuningsplan sluit aan bij het Schoolplan, het
Strategisch Beleidsplan en Onderwijsbeleidsplan van de school, maar ook bij het ondersteuningsplan van
het Samenwerkingsverband VO ‘De Meierij’, waarbij het JRL is aangesloten en waarbinnen door de
scholen uit de regio wordt samengewerkt om passend onderwijs en zorg voor alle leerlingen te
realiseren.

Het Jacob-Roelandslyceum stelt zich ten doel leerlingen met een hulpvraag binnen de grenzen van de
door de school aan te bieden zorg passende ondersteuning te bieden of leerlingen door te verwijzen. Dit
stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs en begeleiding binnen de school. De zorgcoördinator
speelt hierbij een belangrijke rol.

Onder leerlingbegeleiding verstaan we alles wat de school doet om het rendement van het onderwijs te
verhogen door goede voorwaarden te scheppen. De drie hoofdterreinen van de leerlingbegeleiding zijn:
de sociaal-emotionele ontwikkeling, het aanleren van de studievaardigheden en de oriëntatie op studie
en beroep.

We maken bij de begeleiding van, en zorg voor leerlingen onderscheid tussen drie verschillende
begeleidingslijnen: de eerste, de tweede en de derde lijn.
Onder eerstelijnszorg verstaan we de reguliere ondersteuning waar alle leerlingen mee te maken
hebben. Deze bestaat uit het signaleren en begeleiden door vakdocenten en mentoren.
Bij ondersteuning in de tweede lijn wordt de ondersteuning van interne deskundigen bedoeld. Deze
deskundigen zijn specialisten die een hulptaak hebben, ondersteuning coördineren, analyseren en de
begeleiders in de eerste lijn begeleiden.
Ondersteuning in de derde lijn wordt verzorgd door externe deskundigen.
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Hoofdstuk 1

Visie van de school

1.1
Algemeen
Visie op onderwijs
Het JRL wil dat het pedagogisch klimaat en de onderwijsleersituatie zo op elkaar zijn afgestemd en
ingericht dat leerlingen leren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. We gaan
ervan uit dat de beste leerkracht in de leerling zit en dat de leerling zelf deze kracht zal moeten
aanspreken om tot leren te komen. Als het lukt om leerlingen liefde en verantwoordelijkheid voor leren
bij te brengen dan vergemakkelijkt dat hun leerproces. We stimuleren het leren van leerlingen door aan
de ene kant het onderwijs steeds beter op maat vorm te geven en aan de andere kant voldoende
veiligheid te bieden in een op ont wikkeling- en motivatiegericht pedagogisch klimaat. Daarnaast stellen
we leerlingen in staat om zichzelf en de wereId om hen heen steeds beter te leren kennen waardoor
leerlingen keuzes kunnen maken en een stap zetten in hun ont wikkeling tot wereldburger.

De slogan "Het JRL draait om Jou" is een op leerlingen gerichte vertaling van deze missie.
De visie en de missie warden vormgegeven door alles waar we binnen school in samenhang aan werken
maar het JRL laat zich kernmerken door vier speerpunten.
JRL-lesblok (leren zichtbaar maken)
Het JRL-lesblok zien we als een vertaling van de manier waarop we de onderwijsleersituatie inrichten
binnen het JRL. We houden rekening met de motivatie van leerlingen door het onderwijs meer op maat
te organiseren, leren meer zichtbaar te maken en zo het eigenaarschap van het leren bij leerlingen te
vergroten. Het leerdoel moet zichtbaar zijn voor de leerling en het leren van de leerling voor de docent
waarbij er aandacht moet zijn voor wat het meest of het minst effect heeft. ICT zien we als een
belangrijk hulpmiddel bij deze ontwikkeling.

Regie leren nemen
We richten de leerlingbegeleidingen de onderwijsleersituatie zo in dat leerlingen steeds meer
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces (regie leren nemen). De leerlingbegeleiding is zo
ingericht dat er aandacht is voor de studievaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
oriëntatie op studie en beroep. Hiermee wordt het proces van steeds meer regie nemen door de leerling
ondersteund.
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Profileringen
Door het aanbieden van profileringen geven we leerlingen de mogelijkheid te excelleren. Profileringen
inspireren leerlingen om extra te investeren in een door hen zelf gekozen richting en het beste uit
zichzelf te halen.

Brede vorming
Naast het opdoen van kennis besteden we binnen het JRL ruim aandacht aan persoonsvorming en
hebben we een aanbod dat wereldburgerschap stimuleert. Vanuit de katholieke tradities werken we aan
de houding, vaardigheden en kennis die leerlingen nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in
de maatschappij.
ldentiteit, participatie en democratie zijn de domeinen die centraal staan bij het vak Global Learning in
een doorlopende leerlijn waarin ook aandacht is voor de 21st century skills. De Global Learning- thema' s
nodigen uit tot bezinning, zijn gericht op betekenisgeving, helpen bij het zoeken naar eigen antwoorden
en standpunten en laten samenhang zien die de leerling helpt bij het vinden van hun weg in onze
complexe samenleving. Ook in het leergebied Arts leren leerlingen hun unieke ik steeds beter kennen.
Deze verschillende invalshoeken zijn noodzakelijk om de leerling te laten ontdekken hoe hij zelf in elkaar
zit en hoe hij zich verhoudt tot de ander, zijn omgeving en de wereld. In een portfolio wordt de
ontwikkeling van het persoonlijk profiel van de leerling vastgelegd.
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De zes onderdelen uit de cirkel verder uitgewerkt:
Doelen helder: Feed up (je weet welke doelen je moet bereiken}. Bij alle vakken warden de leerdoelen
geformuleerd op ik-niveauvoor de leerling; we streven er naar dit schoolbreed met dezelfde termen te
doen. Door tevens te beschrijven wat de succescriteria zijn wordt leren zichtbaarder voor leerlingen.
Werken aan de doelen (je werkt aan je doelen}. Leerlingen werken met hun docenten meer of minder
klassikaal, met meer of minder keuzes en meer of minder zelfstandig aan het behalen van de
leerdoelen . Ook tijdens het werken aan de doelen zal er regelmatig een terugkoppeling zijn naar de
doelen en de succescriteria.
Formatieve momenten: Feedback(je weet waar je staat). Het leren zichtbaar maken staat
centraal tijdens de formatieve momenten waarop de leerling te weten komt waar hij op dat
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moment staat t. o.v. de leerdoelen. Formatieve momenten zijn ook voor docenten een feedbackmoment om zicht te krijgen op wat het effect is geweest van de lessen en het handelen van de
docent.
Feed forward (je weet wat kan je beter kunt doen). De inzichten die leerlingen hebben opgedaan
bij de formatieve momenten worden tijdens een moment van overleg /instructie met de docent
of anderszins gekoppeld aan leeractiviteiten die de leerling kan benutten om zich te verbeteren of
leerdoelen alsnog te behalen.
Differentiatie (je kiest je eigen (vervolg)stap. Leerlingen krijgen verschillende activiteiten ,
oefeningen enz. aangeboden om zich gericht te verbeteren, zodat ze meer doelen kunnen
behalen (op een hoger niveau). Op dit moment wordt de different iatie binnen en buiten
klassenverband vormgegeven. Als school doen we in de planperiode ook ervaring op met
vergaande vormen van differentiatie in de topweken.
Summatieve toetsing (je sluit je doelen af). De docent stelt vast weIke doelen op welk niveau door
de leerling zijn behaald. Summatieve toetsen maken deeI uit van het Programma van Toetsing (PvT)
in de onderbouw en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In de bovenbouw Summatieve
momenten zijn voor docenten een feedback-moment op de input die zij hebben gegeven aan de
leerling. Toetsing zien we als een belangrijk onderdeel van het JRL lesblok. In het bovenstaande is al
aangegeven hoe we omgaan met formatieve en summatieve momenten . In het Toetsbeleidsplan
wordt dit uitgebreid toegelicht.
ICT-gebruik voor zowel docenten als leerlingen is een voorwaarde om het JRL lesblok goed vorm te
kunnen geven. Voorbeelden hiervan zijn: lesmateriaal op maat, formatief toetsen, geven van
feedback, monitoren van vorderingen, interactieve lessen, organiseren van groepswerk en adaptief
lesmateriaal. Voorwaarde is derhalve dat zowel docenten als leerlingen ICT-vaardig zijn en open
staan voor innovatieve manieren van werken.
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1.2

Visie extra ondersteuning

De visie op extra ondersteuning van het Jacob-Roelandslyceum komt voort uit de visie en de
missie die hierboven staan beschreven. We zien het als onze opdracht om alle leerlingen die
toelaatbaar zijn op onze school, uit Boxtel en directe omgeving, passend onderwijs te
bieden. We willen bereiken dat de leerling geloof heeft in eigen kunnen;
het gevoel heeft dat hij erbij hoort; het gevoel heeft dat hij gewaardeerd wordt.
weet dat hij fouten mag maken; zelfstandig keuzes kan maken, iets kan ondernemen;
aangesproken wordt op de “leerkracht” die in hem zit; begrijpt dat hij onderdeel is van onze
schoolgemeenschap waarvoor hij zorg draagt.
De mentor begeleidt de leerling bij zijn studie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
loopbaan oriëntatie. De ondersteuning van de mentor, vakdocenten, afdelingsleiders en
zorgcoördinator staat in dienst van de ondersteuning van leerlingen in het onderwijs- en
ontwikkelingsproces. Alle medewerkers van de school zijn nadrukkelijk betrokken en
verantwoordelijk vanuit hun eigen taakstelling.
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1.3

Schematische weergave ondersteuningsstructuur
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Hoofdstuk 2 Basisondersteuning in de klas (niveau 1)
2.1
Algemeen
De basisondersteuning in de klas is volledig ingebed in de begeleidingsstructuur van de
school. Op het Jacob-Roelandslyceum is de ondersteuningsstructuur gekoppeld aan de drie
ondersteuningslijnen: eerste, tweede en derde lijn.
2.2
De drie ondersteuningslijnen op het Jacob-Roelandslyceum
Zoals in de schematische weergave van de ondersteuningsstructuur (zie blz.8) is aangegeven,
werkt het Jacob-Roelandslyceum met drie ondersteuningslijnen. Onder de ondersteuning in
de eerste lijn verstaan we de reguliere ondersteuning waar alle leerlingen mee te maken
hebben: de ondersteuning geboden door vakdocent, mentor, decaan en afdelingsleider.
Deze bestaat uit signaleren en begeleiden.
Als de ondersteuning in de eerste lijn de hulpvraag van de leerling niet kan beantwoorden,
wordt de leerling door de afdelingsleider aangemeld bij de zorgcoördinator. De
zorgcoördinator coördineert ondersteuning in de interne (tweede lijn) en externe (derde lijn)
die leerlingen wordt geboden.

2.3

De basis ondersteuning in de eerste lijn

2.3.1 De rol van de vakdocent

De vakdocent begeleidt iedere les opnieuw de leerling bij het leerproces. Hij draagt er zorg
voor dat het leerklimaat tijdens zijn lessen veilig en zorgzaam is, zodat alle leerlingen zich
welbevinden. De vakdocent biedt houvast aan met name zorgleerlingen door uit te gaan van
vaste gedragsregels. Deze worden ook binnen de afdeling waarvan de vakdocent deel
uitmaakt, besproken. Hij signaleert het bij de mentor als hij opvallende zaken waarneemt bij
een van zijn leerlingen. Verder zal hij met het oog op studie- en beroepskeuze het belang van
zijn eigen vak aangeven.
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2.3.2 De rol van de mentor

De mentor heeft een centrale plaats in de begeleiding van iedere leerling. Op het rooster
staat in de onderbouw voor elke klas minimaal een mentorles. Elke leerling heeft een
mentor die speciale aandacht heeft voor zijn klas of groep. Hij is de raadsman van de klas tot
wie de leerlingen zich kunnen wenden met hun vragen en moeilijkheden. De mentor is de
contactpersoon tussen de leerlingen en de afdelingsleider of tussen de leerlingen en de
andere leraren. Evenzo is de mentor het directe aanspreekpunt voor leerlingen, docenten en
voor ouders. Op het JRL staat in de jaarplanning een aantal vaste contactmomenten met de
ouders ingepland. Daarnaast neemt de mentor waar nodig initiatief om ouders te
informeren of uit te nodigen. Ouderparticipatie is belangrijk: het is voor mentoren van het
JRL vanzelfsprekend de ontwikkeling van het kind met de ouders af te stemmen.
In het rooster is door middel van de mentoruren de mogelijkheid ingebouwd dat een mentor
zijn klas of groep wekelijks kan begeleiden. De mentor begeleidt alle leerlingen van zijn klas
op de drie aandachtsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, studie en
loopbaanoriëntatie, waarbij de studieresultaten centraal staan.
Op kleine schaal worden bovenbouwleerlingen als minimentoren betrokken bij de
begeleiding van leerlingen uit de brugklassen.

2.3.3 De rol van de afdelingsleider

Elke leerling behoort tot een afdeling met een eigen afdelingsleider die tot in de derde lijn
verantwoordelijk blijft voor de begeleiding van alle leerlingen in zijn afdeling op de drie
gebieden van de leerlingbegeleiding. Hij wordt daarbij ondersteund door het afdelingsteam
en door een coördinator. De afdelingsleider behartigt de dagelijkse gang van zaken van zijn
afdeling en onderhoudt contact met de vakdocenten die lesgeven in zijn afdeling. Op onze
school zijn er afdelingsleiders voor de brugklas, leerjaar 2 en 3, havo bovenbouw en vwo
bovenbouw. De mentor, de decaan en de zorgcoördinator overleggen met de afdelingsleider
over de hulpvraag van de leerling. De afdelingsleider beslist na overleg met betrokkenen
over het vervolgtraject en maakt met betrokkenen afspraken over de communicatie en
terugkoppeling.
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2.3.4 De rol van de decaan

De decaan speelt een belangrijke rol bij de keuze van het profiel en de vervolgstudie. De
decaan is binnen het JRL niet alleen in de tweede lijn actief, maar ook vaak in de eerste lijn.
Leerlingen worden klassikaal, in kleine groepjes of individueel in gesprekken met de decaan
en assistent decaan voorbereid op de keuzes die ze moeten maken. De mentor speelt een
belangrijkere rol in het LOB-traject. Op indicatie van de zorgcoördinator zijn er voor
leerlingen ook intensievere begeleidingstrajecten mogelijk. (voor verder informatie over
LOB, zie LOB beleidsplan en werkplan)

2.4

De extra ondersteuning in de tweede lijn

2.4.1 De rol van de zorgcoördinator

Als vakdocent, mentor en afdelingsleider in het reguliere aanbod de hulpvraag van een
leerling niet kunnen beantwoorden, wordt de leerling door de afdelingsleider
“overgedragen” aan de zorgcoördinator. Deze coördineert de interne, externe en
aanvullende ondersteuning die de leerling kan worden geboden. Hij is voorzitter van het
Zorgadviesteam (ZAT), communiceert met de leerling, de ouders, de afdelingsleider en de
mentor. Daarnaast coördineert hij de extra ondersteuning vanuit de middelen vanuit het
samenwerkingsverband. De zorgcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de externe zorg
in de derde lijn.
2.4.2 De rol van de interne deskundigen

Interne deskundigen zijn op afroep beschikbaar om ondersteuning te bieden op het vlak van
hun expertise dit kan zijn op leerling niveau maar ook op klasniveau. Hierbij valt te denken
aan de interne remedial teacher, de zorgconsulent of ambulant ondersteuner. Zij vormen
samen het ondersteuningsteam dat aangestuurd wordt door de zorgcoördinator. Zij zijn met
regelmaat aanwezig in de werkruimte voor docenten en functioneren als vraagbaak en
adviseur. In overleg met de zorgcoördinator kan ook een observatie in de les deel uit maken
van hun taak.
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2.5
De ondersteuning in de derde lijn
De derde ondersteuningslijn valt onder niveau 2: basiszorg op schoolniveau. Zie hiervoor het
hoofdstuk 3.
2.6
Vormen van overleg binnen basis zorgniveau 1
Op vaste overlegmomenten vindt ten behoeve van de zorgleerlingen overleg plaats tussen
de verschillende actoren. Deze overlegmomenten zijn in de jaarplanning van de school
opgenomen. Daarnaast is er sprake van kort op hulp gericht overleg.

Soort overleg

Vorm

frequentie

Afdelingsleiders,
directeur evaluatie
onderwijs, zorgcoördinator
zorgbeleid,
zorglijnen enz.

Vergadering

2x per jaar

Afdelingsleider en
zorgcoördinator

doorspreken
zorgleerlingen uit
de betreffende
afdeling

bilateraal

1x per 4 weken

Ondersteuningsteam

Expertise delen,
casusbespreking,
projecten opzetten
en evalueren

expertgroep

1x per 4 weken

RT-team

Lijnen uitzetten
dyslexiebegeleiding

expertgroep

1x per 4 weken

2.7

Doel

Informatieverwerking leerlingen met extra ondersteuning

2.7.1 Algemeen

Bij de archivering, dossiervorming, de informatievoorziening over en de monitoring van de
leerlingen met extra ondersteuning speelt het leerlingvolgsysteem Magister een
belangrijkere rol. Medewerkers kunnen op school en thuis werken in Magister. De invoering
van dit LVS is goed verlopen en het programma is zo gebruiksvriendelijk dat de registratie
zeer verbeterd is. De inrichting en het gebruik van Magister wordt met regelmaat
geëvalueerd.
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2.7.2 Magister

De vakdocent gebruikt Magister voor de registratie van cijfers, aan- en afwezigheid,
opmerkingen over inzet, inzicht, gedrag, toetsen, huiswerk en huiswerknotities (boeken
vergeten, huiswerk niet gemaakt enz.).
De mentor gebruikt Magister daarnaast voor de overdracht en als logboek voor de
verslaglegging van de voortgang, de oudergesprekken, (rapport)vergaderingen. Het
ondersteuningsteam voegt daaraan toe: de handelingsplannen, OPP’s, de extra faciliteiten
voor de leerling, de docenteninformatie afgeleid uit het handelingsplan en de verslagen van
de begeleidingsgesprekken en afspraken met de ouders.
De onderzoeksrapporten worden bewaard in het papieren dossier en zijn alleen in te zien
door de zorgcoördinator, de mentor en de afdelingsleider.

Hoofdstuk 3 Basis- en extra ondersteuning op schoolniveau (niveau 2)
3.1
Algemeen
Op grond van het door het samenwerkingsverband VO ‘de Meijerij’ opgestelde
Onderwijszorgprofiel van de school is de conclusie dat de ondersteuningsactiviteiten
behorende bij de niveau 2 - de basis- en extra ondersteuning op schoolniveau- volledig zijn
ingebed in de zorgstructuur van de school.

3.2

De basisondersteuning in de eerste lijn

3.2.1 De rol van de zorgcoördinator

Vanaf schooljaar 2011-2012 heeft de school een zorgcoördinator die zich volledig richt op de
zorgactiviteiten op basis zorgniveau 1 en 2 en op de extra zorgactiviteiten. De kwaliteit van
de ondersteuning alsmede de continuïteit van de ondersteuning worden door de
zorgcoördinator bewaakt. Samen met de directeur onderwijs evalueert zij regelmatig het
ondersteuningsbeleid en stelt dit waar nodig bij. De zorgcoördinator participeert in het
bovenschools overleg binnen Boxtel (binnen de OMO Scholengroep Boxtel) en in het
Samenwerkingsverband VO ‘De Meijerij’.
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3.2.2 De rol van de vertrouwenspersoon

In principe kan een leerling met zijn zorgen en problemen bij zijn mentor terecht. Een
leerling kan ook zijn afdelingsleider of een andere vakdocent in vertrouwen nemen. Als de
problematiek de rol van de mentor of vakdocent overstijgt, kunnen deze doorverwijzen naar
de zorgcoördinator die tevens vertrouwenspersoon is. Ook voor de afdelingsleider geldt dat
hij een leerling kan wijzen op de mogelijkheid om te spreken met de vertrouwenspersoon.
Een leerling kan ook rechtstreeks contact op nemen met de zorgcoördinator/
vertrouwenspersoon, als hij zaken niet met de eigen mentor of afdelingsleider wil of kan
bespreken.
De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk met de informatie om en gaat samen met de
leerling zoeken naar mogelijkheden om de problematiek aan te pakken. Vertrouwelijk met
de informatie omgaan betekent niet dat de vertrouwenspersoon zwijgplicht heeft, maar wel
dat deze altijd zal handelen in het belang van de leerling, waarbij hij de privacy in acht zal
nemen. In enkele gevallen heeft de vertrouwenspersoon ook meldplicht.
3.2.3 De rol van de anti-pestcoördinator

Sinds augustus 2015 is op het JRL een anti-pestcoördinator aangesteld. De antipestcoördinator heeft een coördinerende en adviserende taak bij pestincidenten. Daarnaast
is de taak van de antipestcoördinator om samen met de afdelingsleiders en zorgcoördinator
schoolbreed een preventief beleid op te stellen en dit steeds te actualiseren. Zij is het
centrale aanspreekpunt betreft pesten voor leerlingen, ouders en personeel.

3.3

De extra ondersteuning in de tweede en derde lijn

3.3.1 De rol van het Zorg Advies Team (ZAT)

Bij de het SWV de Meierij wordt gewerkt middels de ZAT-driehoek. De driehoek bestaat uit
de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werkster en de zorgcoördinator. De leden van deze
ZAT driehoek komen met regelmaat bij elkaar voor casusoverleg. Er is een nauwe
samenwerking tussen de leden van deze groep en de leerplichtambtenaar. De jeugdarts en
schoolmaatschappelijk werker maken tevens deel uit van het Basis team jeugd van de
gemeente.
3.3.2 De rol van de schoolmaatschappelijk werker

Voor de leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum is licht-pedagogische hulp beschikbaar:
schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden in de vorm van hulpverleningsgesprekken
op het Centrum voor Jeugd en Gezin in Boxtel of op het JRL zelf. Een leerling kan naar de
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schoolmaatschappelijk werkster doorverwezen worden door de zorgcoördinator. Het
schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en
hulpverleningsinstellingen. De schoolmaatschappelijk werkster biedt hulp aan leerlingen
en/of ouders wanneer er zorgen, vragen of signalen zijn op het gebied van sociaal
functioneren, psychische problemen en opvoeding- en ontwikkelingsproblemen. Indien
nodig begeleidt de schoolmaatschappelijk werkster naar gespecialiseerde (jeugd)zorg.

3.3.3. De rol van de GGD

Bij de GGD zal de inzet van de sociaal verpleegkundige en jeugdarts geoptimaliseerd gaan
worden om de uren zorg zo effectief mogelijk in te zetten. De zorg zal meer vraag gestuurd
georganiseerd worden. De zorgcoördinator bekijkt samen met de GGD in overleg met de
Schoolleiding hoe de uren in de toekomst het beste zijn in te zetten.
De sociaal verpleegkundige houdt elke 8 weken een spreekuur waar leerlingen met of
zonder afspraak terecht kunnen met vragen over medische zaken en met problemen. De
zorgcoördinator selecteert samen met de afdelingsleider de leerlingen die opvallen qua
ziekte verzuim. Deze leerlingen krijgen een uitnodiging voor het spreekuur van de sociaal
verpleegkundige. Indien nodig verwijst de sociaal verpleegkundige de leerling door naar de
jeugdarts. Leerlingen, ouders en de school kunnen zich te allen tijde richten tot de jeugdarts.

3.3.4 De rol van de leerplichtambtenaar

Het Jacob-Roelandslyceum werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente
Boxtel. Omdat het JRL een school is waarop ook veel leerlingen uit de dorpen rondom Boxtel
zitten, zijn er ook contacten met de leerplichtambtenaren in de regio. De
leerplichtambtenaar handhaaft uit hoofde van zijn functie de leer- en kwalificatieplicht en is
met name actief bij het terugdringen van verzuim door spijbelen, te laat komen of
langdurige ziekte. De leerplichtambtenaar houdt vier keer per jaar in de school een
verzuimspreekuur. Dit spreekuur heeft een preventieve werking: het aantal leerlingen dat
doorverwezen wordt naar de leerplichtambtenaar is aanwijsbaar teruggelopen. Met de
leerplichtambtenaar zijn heldere afspraken gemaakt over het moment waarop de leerling
doorgestuurd wordt.
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3.3.5 De rol van het RT-team

Het Jacob-Roelandslyceum is erop gericht leerlingen met de diagnose dyslexie de
gelegenheid te geven een opleiding te volgen die past bij hun individuele capaciteiten. Een
dyslectische leerling kan in aanmerking komen voor compenserende en (in
uitzonderingsgevallen) dispenserende maatregelen wanneer dyslexie officieel is vastgelegd.
Op het JRL is een dyslexieteam dat bestaat uit zorgcoördinator, remedial teacher en
administratief medewerker.
De remedial teacher houdt zich bezig met de screening van leerlingen die mogelijk door een
bepaalde leer- en/of gedragsstoornis op een lager niveau functioneren en met advisering
aan leerlingen, ouders, docenten, zorgcoördinator en schoolleiding op het gebied van leer-,
lees- en spellingsproblemen. Naast de screening verzorgen de RT-ers maatwerktrajecten en
verschillende modules voor dyslectische leerlingen en voor leerlingen met anderen
leerstoornissen of leerachterstanden.
De administratief medewerker is het aanspreekpunt voor leerlingen met dyslexie en verzorgt
de gehele administratie en alle praktische zaken rondom dyslexie.
Zie bijlage 4 voor het dyslexieprotocol.

3.3.6 De rol van de ambulant ondersteuner

De ambulant ondersteuner begeleidt leerlingen in het reguliere onderwijs met
functiebeperkingen en/of leerkrachten van deze leerlingen De ambulant ondersteuner
adviseert bij het maken van het handelingsplan op basis van de handelingsgerichte
diagnostiek, voert observaties uit en evalueert deze. Ook het adviseren en begeleiden van
aanvragen voor aanpassingen (meubilair, computers e.d), het helpen bij het ontwikkelen van
speciale programma’s en het coördineren van de specifieke ondersteuning voor de leerling
hoort bij zijn taak. Het Jacob- Roelandslyceum werkt met een vast team ambulant
ondersteuners. De ambulante ondersteuners worden zo breed mogelijk ingezet; ze zijn vaste
dagdelen aanwezig op school en fungeren als vraagbaak voor het personeel. De ambulant
ondersteuners worden ook ingezet bij de ondersteuning van klassen, groepen of specifieke
doelgroepen. Bijvoorbeeld om te werken aan een sterker klassenklimaat of voor
motivatietrajecten.
De ambulant ondersteuners maken deel uit van het ondersteuningsteam.
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3.3.7 De rol van de zorgconsulent

De zorgconsulent biedt hulp aan kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. De
zorgconsulent maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en
begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de zorgconsulent
ervoor te zorgen dat leerlingen de ondersteuning krijgen die het beste bij hun problematiek
en karakter aansluit.
De zorgconsulent onderhoudt de contacten met ouders, de zorgcoördinator, de ambulante
ondersteuner, de mentor en de docenten van de betreffende leerling en zo nodig ook met
de betrokken externe hulpverleners.
In overleg met de zorgcoördinator kan er een traject ingezet worden. De zorgconsulent
maakt deel uit van het ondersteuningsteam.

3.3

Beleid op extra faciliteiten

De school is bereid extra faciliteiten toe te staan, na overleg met en goedkeuring van de
zorgcoördinator.
Het toestaan van faciliteiten, gericht op lessen en toetsen zoals het verlenen van extra tijd,
wordt gemeten aan de hand van het eindexamen- of het dyslexieprotocol. Wanneer de
faciliteiten bij het eindexamen worden toegestaan, geeft de school hier ook bij
onderbouwleerlingen goedkeuring voor. De school moet wel in het bezit zijn van een
diagnostisch verslag.
Faciliteiten voor praktische zaken rondom het goed kunnen functioneren van een leerling
met een fysieke beperking in de school worden in overleg met de zorgcoördinator
toegekend.

3.4

Beleid op screening

Er zijn meerdere screeningsmomenten voor de leerlingen op het Jacob-Roelandslyceum. Bij
binnenkomst worden brugklasleerlingen getest door middel van: de Schoolvragenlijst (SVL).
Deze vragenlijst meet het sociaal-emotioneel functioneren en de betrokkenheid bij school;
een begaafdheidstoets voor de vwo-klassen; nulmeting taal & rekenen.
In het derde leerjaar voor alle leerlingen: toets taal & rekenen.
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Indien er signalen vanuit de mentor binnenkomen, kunnen de volgende
screeningsinstrumenten individueel in alle leerjaren ingezet worden:
dyslexiescreening; Beck Depression Inventory; toets Attitude Vragenlijst;
gedragsvragenlijst: deze meet de concentratie van leerlingen.

3.5

Samenwerking in de keten PO-VO-MBO/HBO/wo (warme overdracht)

Het Jacob-Roelandslyceum werkt nauw samen met de aanleverende scholen en de scholen
waar onze zorgleerlingen hun onderwijs vervolgen. Binnen Boxtel is er regelmatig een po/vooverleg waarbij de afdelingsleider van de brugklas eenmaal per jaar aansluit. De school heeft
een casemanager voor uitstromende leerlingen.

3.5.1

Starten in de brugklas

Voor alle leerlingen is er een warme overdracht, voor leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag is er daarnaast nog extra aandacht. De afdelingsleider brugklas
attendeert ouders er tijdens de voorlichtingsronde op de basisschool op dat bij extra zorgen
over hun kind, een afspraak met de zorgcoördinator raadzaam is. Steeds meer ouders maken
van deze gelegenheid gebruik. Hierdoor hebben we leerlingen vroeg in beeld en kunnen we
veelal preventief werken. Voor leerlingen die de overstap van basisschool naar voortgezet
onderwijs met moeite kunnen maken, heeft de school een instroomprogramma ontwikkeld.
Dit bestaat uit een overstapboekje met zeer uitgebreide informatie over de school, een extra
gesprek met de mentor voor de zomervakantie en de mogelijkheid om voor de start een
aantal keer de school te bezoeken om alvast te wennen. Na aanmelding beoordeelt de
zorgcoördinator het dossier en brengt een advies uit aan de toelatingscommissie.
3.5.2 Starten in een hoger leerjaar

Wanneer een leerling met een extra ondersteuningsvraag in wil stromen in een hoger
leerjaar, volgt altijd een gesprek met de zorgcoördinator en de afdelingsleider. Na
dossieranalyse en contact met de aanleverende school geeft de zorgcoördinator een advies
aan de toelatingscommissie. Indien de leerling wordt toegelaten, zal ook hier een nader
instroomtraject volgen.
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Gebaseerd op het handelingsplan voor de leerling maakt de mentor op een handzaam A4-tje
een samenvatting voor de vakdocent. De mentor beschrijft de problematiek, geeft
handelingsadviezen en tips met als doel dat de leerling bij alle docenten zo goed mogelijk
kan functioneren. Dit gebeurt in samenwerking met de zorgcoördinator en de ouders van de
betreffende leerling. Instromers vanuit het VSO worden gekoppeld aan een ambulant
ondersteuner die nauwe contacten onderhoudt met de aanleverende VSO school.

3.5.3

Overdracht binnen school

Naast de reguliere overdracht van mentor op mentor en de gegevensoverdracht in Magister
maakt de zorgcoördinator in samenwerking met de mentor op een handzaam A4-tje een
samenvatting voor de vakdocent gebaseerd op het handelingsplan voor de leerling. Dit
document beschrijft de problematiek, geeft handelingsadviezen en tips met als doel dat de
leerling bij alle docenten zo goed mogelijk kan functioneren. Dit gebeurt in samenwerking
met de ouders van de betreffende leerling. De leden van het ondersteuningsteam maken
voor elke leerling een “overdrachtsformulier ondersteuning” zodat bij overgang naar een
volgend schooljaar duidelijk is welke ondersteuning het voorgaande schooljaar aan de
leerling is geboden en welke afspraken zijn gemaakt over ondersteuningsinzet in het nieuwe
schooljaar.

3.5.4 Overdracht bij uitstroom naar andere scholen

Wanneer een zorgleerling de school verlaat, zijn naast de casemanager ook de decaan en de
zorgcoördinator betrokken bij de overdracht. Daarbij is het doel de leerling en zijn ouders zo
goed mogelijk te begeleiden in hun keuze, samen de mogelijkheden van de leerling te
onderzoeken en een warme overdracht te verzorgen richting de ontvangende school.
3.6

Trainingen

Op het Jacob-Roelandslyceum zijn verschillende trainingen waar leerlingen voor aangemeld
kunnen worden door mentoren, ouders of de leerlingen zelf. Deze trainingen worden extern
ingekocht en starten een of twee keer per jaar. Leerlingen kunnen hiervoor aangemeld
worden via de zorgcoördinator. Het gaat om de trainingen: psychosociale
weerbaarheidstraining, de faalangstreductietraining en de examenvreestraining.
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Ouders worden altijd ingelicht over de training en geven toestemming voor de deelname
eraan. Bovendien zijn er bij enkele trainingen momenten waarop ouders bij de training
betrokken worden. Dit gebeurt via een ouderavond, via een telefoongesprek of via
evaluatiegesprekken
Deze trainingen zijn allemaal al meerdere malen gestart en afgerond op het JacobRoelandslyceum. Tot op heden zijn ze altijd goed verlopen en is iedereen erg tevreden
geweest over het resultaat.
3.6.1 Overzicht van de trainingen

Klas

Psychosociale
weerbaarheidstraining

Faalangst reductietraining

1

havo & vwo

havo & vwo

2
3

havo & vwo
havo & vwo

havo & vwo
havo & vwo-

4
5

-

havo & vwo
vwo

6
Start

okt. mrt.

sept.
feb.

Examenvreestraining

Examen
voorbereiding

havo

havo

vwo
nov.

vwo
mrt/apr.

3.6.2 Psychosociale weerbaarheidstraining

De psychosociale weerbaarheidstraining is gericht op kinderen uit de onderbouw die niet
goed hun eigen plek kunnen creëren op school. Deze training wordt twee keer per jaar
gegeven. Dit kunnen zowel kinderen zijn die erg verlegen zijn, maar ook kinderen die een te
grote mond hebben. Het doel van de methode ‘Ho, tot hier!’ is het vergroten van de
emotionele, sociale, cognitieve, lichamelijk/motorische vaardigheden van kinderen en
jongeren. Aan het eind van de training zullen zij steviger in hun schoenen staan.
3.6.3 Faalangstreductietraining

Doel van de training is dat leerlingen spanningsvolle situaties leren hanteren en hun
zelfvertrouwen vergroten. De doelgroep bestaat uit leerlingen afkomstig uit de leerjaren 1,
2, 3, 4 en 5. Leerlingen uit deze leeftijdscategorie komen in aanmerking voor de training
wanneer zij last hebben van cognitieve en mogelijk sociale faalangst. Cognitieve faalangst
steekt de kop op bij het maken van toetsen, het voorbereiden hiervan en het krijgen van een
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beoordeling. De training start twee keer per jaar en bestaat uit acht bijeenkomsten van een
lesuur.

3.6.4 Examenvreestraining

De examenvreestraining helpt leerlingen zich goed voor te bereiden op het examen zodat ze
zonder angst hun examens tegemoet kunnen treden. Deze training is dan ook alleen bedoeld
voor de leerlingen uit de eindexamenklassen (5 havo en 6 vwo). Tijdens de training leren de
leerlingen door middel van oefeningen en gesprekken om te gaan met negatieve spanningen
zoals stress. De training start een keer per jaar en bestaat uit acht bijeenkomsten.

3.6.5 Eindexamenvoorbereiding

De eindexamenvoorbereiding bestaat uit enkele bijeenkomsten die alle
eindexamenleerlingen vrijwillig bij kunnen wonen. Er is gebleken dat er behoefte is aan tips
om het leren voor het examen goed aan te pakken met name vanwege de grotere
hoeveelheid stof die er te leren is. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op een paar thema’s
rondom met name de voorbereiding op de examens. Bijvoorbeeld planning maar ook de
aanpak van het leren. Dit zal deels een stuk informatie en tips zijn, maar er is ook ruimte
voor specifieke vragen vanuit de leerling.

3.7

Oudercontact en - betrokkenheid

3.7.1 Inzet extra ondersteuning

Ouders worden altijd betrokken bij de inzet van extra ondersteuning voor hun kind. We zijn
ervan overtuigd dat de inzet effectiever is wanneer ouders en school op een lijn zitten. Er
zijn regelmatig contactmomenten met ouders: hierbij valt te denken aan de
mentorgesprekken, startgesprek, plenair overleg, bespreking en evaluatie van het
handelingsplan, evaluatie van gevolgde trainingen en adviesgesprek over inzet hulp van
derden.

3.7.2 Klankbordgroepen

Elke afdeling heeft een ouderklankbordgroep. Doelstelling van deze klankbordgroep is de
communicatie tussen school en ouders verder te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om
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uitwisseling van gedachten over het onderwijs en de organisatie daarvan op het JacobRoelandslyceum. Op verzoek kan de zorgcoördinator aansluiten bij een klankbordgroep
vergadering.
3.7.3 Ouderavonden door het ondersteunings- en RT-team

De zorgcoördinator verzorgt jaarlijks enkele ouderavonden voor ouders van leerlingen met
een gemeenschappelijke problematiek zoals dyslectische leerlingen. Doel van deze avond is
samen met ouders te evalueren en speerpunten uit het beleid toe te lichten. Daarnaast zijn
er enkele informatieve ouderavonden met een specifiek thema zoals gebruik van sociale
media en dyslexiehulpmiddelen.
3.8

Vormen van overleg binnen Basis zorgniveau 2

Op vaste momenten vindt ten behoeve van de zorgleerlingen overleg plaats tussen de
verschillende actoren om het beleid vorm te geven, het beleid met betrekking tot de zorg op
schoolniveau verder te ontwikkelen en te verankeren.
Soort overleg

Doel

Vorm

frequentie

Zorgcoördinator en directeur
onderwijs

beleid evalueren en
bijstellen,
zorg
monitoren, financiën

bilateraal

1x per 2-3 weken

Zorgcoördinator en
zorgconsulent

schoolvorderingen,
leerachterstanden,
handelingsadviezen

bilateraal

1 x per 2 weken

Zorgcoördinator en ambulant
ondersteuner en teamleider
AO

afspraken over inzet
AO, evalueren
samenwerking

2x per jaar

ZAT-Driehoek (GGD-SMWZorgcoördinator)

multidisciplinair
casusoverleg
overleg over leerlingen
met zware
problematiek

1x per 4 weken

Zorgcoördinator en
leerlingprocessen
schoolmaatschappelijk werker evalueren,
casusoverleg

bilateraal

1x per 3 weken

Zorgcoördinator en sociaal
verpleegkundige

bilateraal

1x per 3 maanden

signaleren vanuit
PGO’s en spreekuur
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Hoofdstuk 4 Deskundigheidsbevordering
4.1

Algemeen

Deskundigheid van docenten is belangrijk bij de uitvoering van het zorgbeleid. De
deskundigheidsbevordering begint bij een goede voorlichting. Daarnaast worden ieder jaar
opnieuw vanuit de afdelingen of vanuit de zorgcoördinator cursussen aangeboden aan het
hele team of een deel van het team die inspelen op de problematieken die spelen op het
JRL.

4.2

Voorlichting

Een van de uitgangspunten van de deskundigheidsbevordering van het docententeam is het
verzorgen van een goede voorlichting aan het team. Voor een goed uitvoering van het
zorgbeleid is het nodig dat ieder personeelslid in hoofdlijnen op de hoogte is van de
zorgstructuur binnen het Jacob-Roelandslyceum. Daarnaast vinden wij dat we van het team
mogen verwachten dat zij een bepaalde basiskennis hebben op het gebied van gedrags- en
leerstoornissen. Hiervoor heeft het Jacob-Roelandslyceum de zorgwijzer en
docentenhandleiding ontwikkeld. Ook startende docenten worden direct na binnenkomst
geïnformeerd om het basisniveau van het team te bewaken.

4.2.1 Ondersteuningswijzer

In het reguliere onderwijs is de aandacht voor zorg de laatste jaren steeds toegenomen. De
verschillende ondersteuningsvragen verlangen een goed samenhangend
ondersteuningsbeleid en een gestructureerde uitvoering hiervan. Zo is ook op het JRL de
zorgcoördinatie steeds breder geworden.
Docenten op het JRL zijn zeer betrokken bij hun leerlingen en willen deze zo goed mogelijk
helpen en begeleiden waar nodig. De docent heeft hier echter niet altijd de tijd of de
mogelijkheden voor. Binnen en buiten het JRL worden daarom enkele hulpverlenende
diensten aangeboden waar leerlingen naar kunnen worden doorverwezen. Om iedereen een
duidelijk en overzichtelijk beeld te geven van de extra ondersteuning binnen het JRL bieden
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wij jaarlijks een ondersteuningswijzer aan voor alle medewerkers in het primaire proces. In
de ondersteuningswijzer is kort weergegeven wie de hulpverleners zijn, wat hun taken zijn
en hoe men bij de hulpverleners terechtkomt. De zorgcoördinator speelt bij de
doorverwijzing een cruciale rol. De ondersteuningswijzer is voor personeelsleden en ouders
terug te vinden op de website www.jrl.nl

4.2.2 Docentenhandleiding

In de dagelijkse omgang met leerlingen krijgen docenten te maken met gedrag dat
voortvloeit uit diverse ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen of andere problematieken.
Om deze leerlingen op een juiste manier te kunnen benaderen en begeleiden als mentor of
vakdocent, heeft de zorgcoördinator een docentenhandleiding ontwikkeld. Deze handleiding
geeft inzicht in de diverse problematieken die vaak voorkomen. Puntsgewijs worden de
belangrijkste mogelijke kenmerken beschreven en wordt aangegeven hoe daarbij te
handelen. Het doel is de docent in de klas hiermee te versterken. Daarnaast is het doel vroeg
signaleren en actief handelen te stimuleren.
Alle personeelsleden van het JRL hebben een papieren versie ontvangen, daarnaast is de
docentenhandleiding voor personeel te downloaden en in te zien op de website www.jrl.nl

4.2.3 Informatie startende docenten

Startende docenten ontvangen zowel de ondersteuningswijzer als de docentenhandleiding.
De docent-coaches beleggen bij aanvang van het schooljaar een bijeenkomst waarbij de
zorgcoördinator uitleg komt geven over de zorgstructuur binnen het JRL, wat zij daarvan
mogen verwachten en wat in dezen van hen verwacht wordt. Docenten die in de loop van
het schooljaar instromen, ontvangen dezelfde schriftelijke informatie en worden door de
coaches aan de zorgcoördinator voorgesteld zodat ze ook de mondelinge informatie
ontvangen.
4.3

Cursussen en trainingen

4.3.1 Coaching docenten

Op het JRL wordt jaarlijks of om het jaar coaching op maat aangeboden rondom
verschillende thema’s. De keuze wordt afgestemd op de zwakke en sterke punten van
docenten of vaksecties. Het doel van de deskundigheidsbevordering is de vaklessen te
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versterken. De ambulant ondersteuner kan door de zorgcoördinator ingezet worden om de
vakdocent individueel te coachen.

4.3.2 Coaching mentoren

Op het JRL wordt jaarlijks of om het jaar coaching op maat aangeboden rondom
verschillende thema’s. De keuze wordt afgestemd op de zwakke en sterke punten van
mentoren of mentorenteams. Het doel van de deskundigheidsbevordering is het mentoraat
te versterken. De ambulant ondersteuner kan door de zorgcoördinator ingezet worden om
de mentor individueel te coachen.
4.3.3 Dyslectische leerlingen en moderne vreemde talen

Er worden door het dyslexieteam bijeenkomsten gepland met de docenten van de moderne
vreemde talen en Nederlands om de uitvoering van het dyslexieprotocol te bevorderen.
Daarnaast zullen de docenten geschoold worden in het ontwikkelen en het gebruik van
dyslexiehulpmiddelen, zoals leerkaarten en het programma Textaid. Tot slot is het van
belang docenten inzicht te geven in de effecten van de hulpmiddelen.

Hoofdstuk 5 De ZAT-driehoek
5.1

Algemeen

Bij de het SWV de Meierij wordt gewerkt middels de ZAT-driehoek. De driehoek bestaat uit
de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinator. Leden van deze ZAT
driehoek komen met regelmaat bij elkaar voor casusoverleg. Er is een nauwe samenwerking
tussen de leden van deze groep en de leerplichtambtenaar. De jeugdarts en
schoolmaatschappelijk werker maken tevens deel uit van het Basis team jeugd van de
gemeente.

5.2

Werkwijze

Wanneer de hulpvraag van de leerling dusdanig groot is dat school deze niet intern kan
beantwoorden, zal de afdelingsleider in samenspraak de ouders en de mentor de leerling
aanmelden voor bespreking in de ZAT-driehoek.
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De ZAT-driehoek heeft met regelmaat bijeenkomsten: deze zijn opgenomen in de
jaarplanning van de school en vinden structureel om de vier weken plaats. In deze
bijeenkomsten wordt de problematiek van de leerling zo breed mogelijk besproken, wordt er
een casusverantwoordelijk aangewezen, volgt een advies en worden de daarbij behorende
acties afgestemd. Doel is zo snel mogelijk daarna een gesprek te plannen met de ouders,
mentor en leerling, om een verdere acties af te stemmen. Dit gesprek wordt geïnitieerd door
de casusverantwoordelijke. In de tussenliggende vier weken is er vaak intensief contact over
leerlingen tussen verschillende ZAT-partners.

5.2.1 De rol van de afdelingsleider en mentor

De mentor vraagt toestemming aan de ouders om de leerling in de ZAT-driehoek te mogen
bespreken. Daarna legt hij het verzoek tot bespreking bij de zorgcoördinator neer. De
mentor levert de zorgcoördinator voldoende informatie aan en is indien wenselijk aanwezig
bij de bespreking van “zijn” leerling. De mentor registreert de doorverwijzing in magister.

5.2.2 De rol van de zorgcoördinator:

De zorgcoördinator brengt de leerling in als casus bij de partners van de ZAT-driehoek en
voorziet hen van relevante informatie. Hij nodigt de betreffende mentoren uit en is
voorzitter van het ZAT. De zorgcoördinator registreert de acties vanuit de ZAT-driehoek in
magister

5.3

Evaluatie ZAT

Jaarlijks vindt een ZAT-evaluatie plaats, waarin speerpunten voor het komende schooljaar
worden geformuleerd. Daarnaast levert de zorgcoördinator jaarlijks kwantitatieve ZAT
gegevens aan bij het samenwerkingsverband VO “de Meierij” en vult de zorgcoördinator
jaarlijks de ZAT-monitor in van het Nederlands Jeugd Instituut met betrekking tot de
kwalitatieve gegevens.
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Hoofdstuk 6 Zware ondersteuning
6.1

Samenwerkingsverband VO De Meierij

Het JRL is aangesloten bij het samenwerkingsverband De Meierij; www.demeierij-vo.nl.
De Meierij is een samenwerkingsverband van 20 scholen voor voortgezet onderwijs en 6
scholen voor voorgezet speciaal onderwijs in de regio 's-Hertogenbosch. Het doel van het
samenwerkingsverband is het bieden van passend onderwijs en ondersteuning voor alle
leerlingen in de regio. Dit wordt bereikt door samen te werken, kennis te delen en van elkaar
te leren.
Daarnaast is er extra aandacht voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Er
wordt gezorgd voor een soepele overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs (in
samenwerking met de WSNS-verbanden) en later naar het vervolgonderwijs. Ook zijn er
afspraken over het eventueel tussentijds overstappen naar een andere school.
Voor leerlingen die meer hulp en begeleiding nodig hebben dan de school kan bieden, heeft
het samenwerkingsverband een aantal voorzieningen: het Advies & Consultatie Team en de
bovenschoolse voorzieningen zoals een reboundvoorziening. Hier wordt samen met de
leerling, de ouders en de school op zoek gegaan naar de beste plek voor de leerling. Het
uiteindelijk doel is een diploma voor iedere leerling.
De schoolleiders van de Meierijscholen hebben 1x per 6 weken een overleg. Met dezelfde
regelmaat komen ook de zorgcoördinatoren bij elkaar. Daarnaast is er jaarlijks een aantal
themabijeenkomsten. De contacten naar De Meierij verlopen in hoofdzaak via de
zorgcoördinator
6.1.1 Advies Commissie Toewijzing (ACT)
Het doel van het ACT is het leveren van 3e lijnszorg aan leerlingen in het voortgezet
onderwijs waarvoor de ondersteuningsstructuur van de eigen school onvoldoende is. Er
moet sprake zijn van een noodzaak om externe specialisten in te zetten. Een leerling wordt
via de zorgcoördinator bij het ACT aangemeld. Hiervoor is altijd de toestemming van de
ouders nodig. Het ACT brengt advies uit over noodzakelijke hulp en begeleiding en het best
passende leertraject voor betreffende leerlingen. De leerling blijft in de school zolang dat
verantwoord is.
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6.2

Bovenschoolse voorziening

6.2.1 Basis

De doelstelling van de basis is het in kaart brengen van het gedrag van de leerling, het traject
bepalen, het studieprogramma optimaliseren en werkdoelen formuleren. Er wordt een
advies gegeven over welke programmalijn het beste bij de leerling past.
.

Indien er geen vervolg mogelijk is binnen de Bovenschoolse voorziening, adviseert het team
voor een passend vervolgtraject.
Belangrijk is dat:
er duidelijkheid komt over de capaciteiten van de leerling;
de reden van uitval duidelijker wordt;
de thuissituatie goed in kaart gebracht wordt;
De perspectieven voor onderwijs goed in kaart gebracht worden.

6.2.2 De Rebound

Het doel van Rebound is de terugkeer van de leerling naar de school van herkomst of naar
een andere passende school (binnen het Samenwerkingsverband) voor een succesvolle
tweede kans. Daartoe blijven leerlingen gedurende een langere of kortere periode in de
reboundgroep werken aan het lesprogramma van school om de voortgang van het onderwijs
te waarborgen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan persoonlijke en/of
gedragsproblemen en zo nodig worden acties ondernomen naar de thuissituatie.
Belangrijk daarbij is:

het realiseren van een gedragsverandering;
het continueren van het onderwijsproces;
het vinden van passend regulier onderwijs, bij voorkeur op de school van herkomst;
het herstellen van de verhouding met de medewerkers van de school;

het voorkomen van

afstroom naar een lager onderwijsniveau.

De doelgroep bestaat uit leerlingen die:
uitvallen binnen het praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of gymnasium;
alle trajecten van zorg en begeleiding binnen de school of via het ACT hebben doorlopen;
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toestemming hebben van de leerplichtambtenaar om deel te nemen aan dit project;
ingeschreven staan op een van de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband;
•

perspectief hebben op een terugkeer naar het voortgezet onderwijs;

•

gedragsproblemen hebben en bereid zijn om mee te werken aan gedragsverandering
d.m.v. trainingen;

•

bij onduidelijkheid over de aard en achtergrond van het probleemgedrag bereid zijn
om mee te werken aan onderzoek;

•

12 jaar of ouder zijn.

6.2.3

Leerlijn MBO

Deze leerlijn of programmalijn kent twee doelstellingen. Leerlingen via een individueel
traject begeleiden naar het ROC (AKA), zodat ze het volgend schooljaar minimaal een
diploma op niveau 1 gaan behalen. Belangrijk voor doelstelling 2 is dat:
•
•

de leerling de beschreven competenties voor toelating AKA moet behalen;
de leerling gedurende de eerste 4 à 6 weken beoordeeld zal worden op deze
competenties;

•

de leerling stagerijp moeten zijn;

•

de leerlingen een stage moeten hebben op een erkend leerbedrijf;
bindend advies geeft.

het team een

6.3 Zorgmiddelen vanuit het samenwerkingsverband
We maken gebruik van bekostiging vanuit het samenwerkingsverband voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben. De zorgcoördinator indiceert deze ondersteuning. De
school ontvangt van het samenwerkingsverband een vast bedrag waarmee de extra
begeleiding kan worden gefinancierd.
De vindt er een verantwoording plaats naar de Meierij over de inzet van middelen.
6.4
Basis Team Jeugd gemeente Boxtel
Alle scholen in Boxtel hebben een eigen Zorgadviesteam. De ZAT partners hebben de
mogelijkheid een leerling in te brengen in het Basis Team Jeugd van het Centrum voor Jeugd
en Gezin in Boxtel. In dit basisteam kunnen de volgende partijen aansluiten.
Bureau Jeugdzorg;
Zorgcoördinator van de school
GGD (arts);
Delta Boxtel / De Twern;
GGZ;
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Pluralis;
MEE;
Vivent;
‘vrije stoel’

Bijlagen
Bijlage 1: Verklaring van de afkortingen
AO
ACT
AD(H)D
AMK
AMW
ASS
BDI
BJZ
BSV
CJG
GGD
GGZ
JPP
JRL
KIES
LVS
NJI
OM
OMO
OPP
PGO
PO
SMW
SVL
TAV
VO
VSO
ZAT

Ambulante Ondersteuner
Advies Commissie Toewijzing
Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Algemeen Maatschappelijk Werk
Autisme spectrum stoornis
Beck Depression Inventory
Bureau Jeugdzorg
Bovenschoolse voorziening
Centrum voor Jeugd en Gezin
Gemeentelijke (Gewestelijke) Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Jeugd Preventie Programma
Jacob- Roelandslyceum
Kinderen In Echtscheidingssituaties
LeerlingVolgSysteem
Nederlands Jeugd Instituut
Openbaar Ministerie
Ons Middelbaar Onderwijs
Ontwikkelings Perspectief Plan
Preventief Gezondheidsonderzoek
Primair Onderwijs
School Maatschappelijk Werk
Schoolvragenlijst
Toets Attitude Vragenlijst
Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Zorg Advies Team
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Bijlage 2: Anti-Pestprotocol

Anti-Pestprotocol

Jacob-Roelandslyceum
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1. Inleiding
In dit pestprotocol staat beschreven wat de school onderneemt om pesten van leerlingen
aan te pakken en te voorkomen. Het pestprotocol is een onderdeel van het veiligheidsplan
op het Jacob-Roelandslyceum. Het is een antwoord op de behoefte aan transparantie en
uniformiteit met betrekking tot pesten, zodat alle betrokkenen weten waar zij aan toe zijn
en hoe zij behoren te handelen.
Het pestprotocol beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan
worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Het uitgangspunt van het pestprotocol is er
voor te zorgen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig en prettig voelen op school.
Docenten, onderwijsondersteunend personeel, coördinatoren, afdelingsleiders en
kerndirectie bevorderen deze ontwikkeling door het creëren van een open en prettige
werksfeer in de klas en daarbuiten.
We willen de leerlingen een veilig klimaat bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen en
waarin goede leerprestaties mogelijk zijn. Het moet voor iedere leerling mogelijk worden om
te ervaren dat hij kan zijn wie hij is.
Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn zolang dat niet betekent dat de afgesproken
regels overtreden worden of dat iemands persoonlijke grenzen overschreden worden.
Pesten betekent dat iemands grenzen overschreden worden en dat past niet in een prettig
en veilig klimaat voor iedereen.
Er is binnen het Jacob-Roelandslyceum een anti-pestcoördinator aangesteld mevrouw Fleur
Beemer. Haar contactgegevens zijn f.beemer@jrl.nl, 0411-672219

2. Het aanpakken van pesten
We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd en/of
geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en
zeer bedreigend. Ook minder ernstige vormen hiervan, dat door een leerling ervaren wordt
als pesten, noemen we pestgedrag.
Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een groep waarin gepest wordt,
kunnen alle leerlingen slachtoffer worden. Pestgedrag moet dan ook door iedereen serieus
genomen worden. Docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben samen met
ouders en de leerlingen zelf, een taak het pesten tegen te gaan. Leerlingen moeten weten
dat ze hulp kunnen krijgen van volwassenen in de school en hierom durven vragen en dat ze
signalen van pesten altijd aan mogen geven bij hun mentor of bij de anti-pestcoördinator.

37 Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

2.1

Preventieve aanpak

De mentor speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen van een veilig klassenklimaat.
Elke mentor bespreekt aan het begin van het schooljaar hoe de leerlingen met elkaar om
willen gaan. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van positief gestelde vragen. Vragen
zoals ‘Hoe ziet een leuke klas eruit?’ of ‘Hoe wil je zelf behandeld worden?’ Het onderling
plagen en pesten wordt hierbij behandeld.
De leerlingen formuleren zelf hoe ze met elkaar omgaan. Ook wordt duidelijk gesteld dat
pesten altijd gemeld moet worden en niet als klikken maar als hulp bieden of vragen wordt
beschouwd.
Deze regels worden in de onderbouw in een ‘anti-pestcontract’ samengevoegd (zie bijlage
4). Uiteindelijk zullen alle leerlingen en de mentor hun handtekening hieronder zetten. Kern
van deze regels is het begrip respect.
De klas bespreekt wat plagen is en wat pesten is. Ook wordt er afgesproken wat de
consequenties zijn als een klasgenoot zich niet aan de zelfopgelegde regels houdt.
Indien een mentor daartoe aanleiding ziet, besteedt hij expliciet aandacht aan pestgedrag in
een groepsgesprek. Hierbij worden de rol van de pester, het slachtoffer, de meelopers en de
stille getuigen benoemd. Van de gesprekken rond pesten worden aantekeningen gemaakt,
die door de mentor in magister worden genoteerd bij zowel de pester als de gepeste.
De mentor dient regelmatig in de mentorlessen aandacht te besteden aan het sociale
klimaat in de klas. Dit kan bijvoorbeeld door middel van klassengesprekken en gezamenlijke
opdrachten.

2.2

De zes-sporen-aanpak

Op het Jacob-Roelandslyceum hanteren we een zes-sporen-aanpak. De volgende personen
worden bij de aanpak betrokken wanneer er sprake is van pesten:

de gepeste leerling
de pester
de andere leerlingen
de ouders van de gepeste leerling
de ouders van de pester
de docenten
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2.3

Signaleren

Docenten en onderwijsondersteunend personeel moeten voortdurend alert zijn op de wijze
waarop leerlingen met elkaar omgaan. Dat geldt zowel in onderwijs- als in spelsituaties.
Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag en het daarop reageren, kan in een later
stadium erger worden voorkomen. We moeten daarbij beseffen dat leerlingen die gepest
worden, daarover vaak geen mededelingen doen.
Hieronder is een opsomming weergegeven van eigenschappen en kenmerken die bij pesters
en gepeste leerlingen vaak voorkomen. Voor zover mogelijk is de betreffende eigenschap
naar waarneembaar gedrag vertaald.

Enkele mogelijke voorbeelden van kenmerken en eigenschappen van een pester:
• is onzeker en verbergt dit achter een grote mond en stoer (pest)gedrag
• staat tamelijk positief tegenover geweld, agressie en het gebruik van stoere taal
• spreekt klasgenoten vaak aan met een bijnaam
• maakt vervelende opmerkingen over de kleding van klasgenoten
• imiteert graag agressief gedrag
• kiest agressieve idolen uit sport, muziek en film
• is vlugger agressief en gebruikt meer geweld dan andere leerlingen
• lijkt assertief en komt uit voor zijn mening
• is vrij impulsief
• heeft de neiging anderen te overroepen of te domineren om controle te houden
• verdraagt geen kritiek en wordt boos wanneer zijn positieve zelfbeeld ter discussie
staat
• wil het middelpunt zijn en is snel jaloers
• wil altijd de baas zijn
• heeft moeite met regels, grenzen
• kan moeilijk samenwerken
• heeft moeite met stress of spanning die van buitenaf wordt opgelegd
• lijdt vaak aan negatieve faalangst
• hoe onveiliger hij zich voelt, hoe groter de behoefte aan een zondebok
• geniet respect uit angst en niet uit waardering
• heeft een zwak inlevingsvermogen
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Enkele mogelijke voorbeelden van kenmerken en eigenschappen van een gepeste leerling:
• is over het algemeen kwetsbaarder dan andere leerlingen
• houdt niet van geweld en agressief taalgebruik
• weet niet hoe hij met agressie van anderen moet omgaan
• is meestal fysiek zwakker
• is eerder in zichzelf gekeerd
• is geneigd zich onderdanig te gedragen
• is onzeker in sociale contacten
• durft niet voor zichzelf op te komen
• heeft vaak een lage dunk van zichzelf
• voelt zich vaak eenzaam
• is verdrietig of neerslachtig
• staat vaak alleen op het schoolplein en is alleen in pauzes
• voelt niet goed aan welke regels of normen er binnen een groep gelden

3. Het stappenplan na melding van pesten
3.1

De vakdocent

De vakdocenten op het Jacob-Roelandslyceum hebben voornamelijk een signalerende rol.
Wanneer zij pesten waarnemen of redenen hebben om pesten te vermoeden, wordt er van
hen verwacht dat zij hierop adequaat reageren en melding doen bij de mentoren van zowel
de gepeste leerling als de pester.

3.2

De mentor

Bij pesten zal de mentor de anti-pestcoördinator inlichten.
De anti-pestcoördinator licht indien noodzakelijk de afdelingsleider in.
Het is aan de mentor(en) om een gesprek aan te gaan met de gepeste leerling en met de
pester. De mentor praat eerst met de gepeste leerling en later met de pester apart. Elke
leerling praat altijd met zijn eigen mentor. Een leidraad voor deze gesprekken is te vinden in
bijlagen 1 en 2. Vervolgens organiseert de mentor een gesprek tussen beide leerlingen en
probeert tot goede afspraken te komen.
40 Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

De mentor(en) neemt contact op met de ouders van de pester en de gepeste leerling en
betrekt hen bij het vinden van de oplossing.
De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt.
De mentor praat met de klas of groep. Dit is belangrijk in verband met het herstellen van de
groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheden ieder groepslid heeft.

1

2

3.3

Indien het probleem zich herhaalt of escaleert, meldt de mentor het gedrag aan de
antipestcoördinator. De afdelingsleider wordt op de hoogte gesteld van de
gebeurtenissen en de afspraken die zijn gemaakt.
Indien het probleem zich herhaalt of escaleert worden de ouders/verzorgen hier
opnieuw van op de hoogte gebracht en zo nodig betrokken bij het vinden van een
oplossing.

De anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator heeft een coördinerende en adviserende taak bij pestincidenten.
Daarnaast is de taak van de anti-pestcoördinator om samen met de afdelingsleiders
schoolbreed een preventief beleid op te stellen en te actualiseren. En is het centrale
aanspreekpunt betreft pesten voor leerlingen, ouders en personeel.

1. Als de melding binnen komt bij de anti-pestcoördinator, zal deze overleggen met de

mentor. En verdere acties afspreken.
2. De anti-pestcoördinator zal elk incident melden bij de afdelingsleider. In overleg zal

besproken worden of er wel of geen actie nodig is door de afdelingsleider, afhankelijk
van de grote en de ernst van het incident.
3. De anti-pestcoördinator registreert het incident in magister bij de betreffende leerlingen.
4. De anti-pestcoördinator monitort de afhandeling van het incident.
5. Vier werkweken na afhandeling zal de anti-pestcoördinator evalueren wat het effect is

geweest van de interventies. Indien nodig zal opnieuw actie ondernomen worden.
3.4

De afdelingsleider

1. De afdelingsleider zal in onderling overleg, de rol van de mentor overnemen bij escalatie

van het pestgedrag en wanneer het pesten het klassenverband of het schoolverband
overstijgt.
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2. Hij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste leerling en de pester apart (zie bijlage 2
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

3.5

en 3). Eventueel organiseert hij zo nodig een extra gesprek met beide leerlingen tegelijk.
In het contact met de pester is het doel driedeling, namelijk: confronteren, mogelijke
achterliggende problematieken op tafel krijgen en helderheid geven over het
vervolgtraject bij herhaling van pesten.
In het contact met de gepeste leerling wordt gekeken of hij bepaald gedrag vertoont
waardoor hij een gemakkelijk doelwit wordt voor pesters.
De afdelingsleider neemt contact op met de ouders van de pester en de gepeste leerling
en betrekt hen bij de oplossing.
Wanneer de afdelingsleider denkt dat de pester of de gepeste baat heeft bij extra
begeleiding of het volgen van een training zal hij dit met de zorgcoördinator overleggen.
Wanneer er sprake is van terugkerend gedrag, brengt hij de ouders hiervan op de
hoogte, verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het
vervolgtraject.
De afdelingsleider bespreekt de mogelijkheden tot hulp en begeleiding met de ouders en
de zorgcoördinator.
De afdelingsleider koppelt alle informatie terug naar de mentor en de antipestcoördinator.

De zorgcoördinator

Wanneer de pester opnieuw in pestgedrag vervalt, zal de afdelingsleider in overleg met de
zorgcoördinator gaan kijken welk begeleidingstraject gestart wordt. Het doel van dit
begeleidingstraject is reflectie en het gevoelig maken van de pester voor wat hij aanricht bij
de gepeste leerling. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
Voor de gepeste leerling kan begeleiding om bijvoorbeeld weerbaarder te worden ook erg
belangrijk zijn. De zorgcoördinator zal samen met de ouders, de leerling en de mentor
zoeken naar een zo passend mogelijk begeleidingstraject.

3.6

Schorsing

Wanneer het begeleidingstraject geen vruchten afwerpt, kan een schorsing van een dag
volgen. Als er daarna geen verbetering geconstateerd wordt, krijgt de pestende leerling een
langere schorsing. De afdelingsleider en directeur onderwijs nemen in overleg deze
beslissing.

3.7

Schoolverwijdering

Wanneer de leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen koppig blijft
volharden in het ongewenste pestgedrag, liggen er geen perspectieven meer tot
verandering. De school moet en wil verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van de
overige leerlingen. De procedure tot verwijdering kan dan in gang gezet worden. De
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eindverantwoordelijkheid over deze beslissing ligt bij de directeur onderwijs. In overleg met
de afdelingsleider en zorgcoördinator wordt er gekeken naar een plek waar de leerling
geplaatst kan worden.

4. Bijlagen

4.1

Bijlage 1: Leidraad voor gesprek met de gepeste leerling

Feiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klopt het dat je gepest wordt? Herkenning van het probleem.
Door wie wordt je gepest? Doorvragen: zijn er nog meer?
Hoe wordt je gepest? Doorvragen: zijn er nog meer plekken?
Hoe vaak word je gepest?
Hoe lang speelt het pesten al?
Weten je ouders of andere personen dat je gepest wordt?
Wat heb je zelf tot nu toe aan het pesten proberen te doen?
Zijn er klasgenoten of anderen die jou wel eens proberen te helpen?
Wat wil je dat er nu gebeurt; wat wil je bereiken?
Bespreek samen met de leerling wat hij kan doen tegen het pesten en bekijk waar de
leerling aan wil werken om de situatie te verbeteren. Let daarbij op de volgende
aspecten.
o Hoe communiceert de leerling met anderen? o Is de leerling zich bewust van
zijn lichaamstaal en het effect hiervan?
o Hoe gaat de leerling om met zijn gevoelens en hoe maakt hij deze kenbaar
aan anderen?
o Heeft de leerling genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen naar
de pester?
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4.2

Bijlage 2: Leidraad voor gesprek met de leerling die pest

Het doel van het gesprek met de pester is driedelig:
1. de leerling confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan;
2. achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen;
3. het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt.

1. Confronteren
•
•

•

•
•

Confronteren en kritiek geven is niet hetzelfde.
Confronteren is probleemgericht en richt zich op waarneembaar gedrag. Zodra er
interpretaties worden gegeven aan dat gedrag, wordt het persoonsgericht.
Bijvoorbeeld “Je hebt cola in de tas van Piet laten lopen. Dat doe je zeker omdat je
graag de lolligste bent!” Zodra je gaat interpreteren reageer je een gevoel van
frustratie op de ander af en ben je gestopt met confronteren en begonnen met
bekritiseren.
Je bent heel duidelijk over de inhoud, in wat je wel en niet wilt. Let hierbij op het
behouden van een goede band met de leerling. Zeg bijvoorbeeld “Ik vind dat je
vervelend doet tegen haar en ik wil dat je hiermee ophoudt.” Zeg nooit: “je bent heel
gemeen”.
Blijf specifiek en vermijd woorden als vaak, altijd en meestal.
Confronteren is veranderingsgericht. Je stelt zaken vast en gaat vervolgens
inventariseren hoe het anders kan.

2. Achterliggende oorzaken

Nadat het probleem benoemd is, richt jij je op het waarom. Hoe komt het dat je dit gedrag
vertoont?
Wat levert het jou op? Wat reageer je op die manier af op die ander? Etc.
Maak duidelijk dat er een tekort aan empatisch vermogen zichtbaar wordt in dit gedrag. Wat
ga je daaraan doen? Bied zo nodig hulp aan via de zorgcoördinator.

3. Het pestgedrag moet stoppen
Wees duidelijk over de stappen die gaan volgen wanneer het pestgedrag niet stopt.
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4.3

Bijlage 3: Anti-pestcontract

Ik vind dat iedereen zich veilig moet voelen in school. Daarom houd ik mij aan de
volgende afspraken, zowel op school als daarbuiten en ook op internet:
Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet.
Ik luister naar anderen.
Ik laat anderen uitspreken.
Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen.
Ik blijf van de spullen van een ander af. 6 Ik sluit niemand buiten.
Ik los ruzies op door deze uit te praten.
Iedereen mag zichzelf zijn.
Ik bedreig niemand, ook niet met woorden.
Ik neem geen wapens of drugs mee naar school.
Ik gebruik geen geweld.
Als iemand mij hindert vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen, als dat
niet helpt vraag ik een docent om hulp.
13 Ik houd me aan de regels.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

45 Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

4.4

Bijlage 4: Adviezen aan ouders

Ouders van gepeste leerlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem uw kind serieus en maak duidelijk dat u probeert te helpen.
Blijf in gesprek met uw kind.
Vraag uw kind op te schrijven wat hij heeft meegemaakt.
Bedenk samen een plan van aanpak.
Probeer uit te leggen waarom sommige kinderen pesten.
Waarschuw uw kind dat het pesten niet meteen ophoudt als er beter op wordt gelet;
pesten is soms moeilijk af te leren.
Kijk samen een film over pesten of lees samen een boek met dit onderwerp.
Houd het onderwerp bespreekbaar, informeer regelmatig hoe het gaat.
Neem contact op met de mentor wanneer u vragen of een mededeling heeft.
Leer uw kind om voor zichzelf op te komen op een niet gewelddadige manier.
Help uw kind zijn zelfrespect terug te krijgen.
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een teamsport.
Als uw kind echt lijdt onder het pesten en dat ten koste gaat van het zelfvertrouwen,
kan hulp van een deskundige nodig zijn. Dit kan individueel of mogelijk in een
psychosociale weerbaarheidtraining.

Ouders van leerlingen die pesten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem het probleem serieus.
Maak uw kind duidelijk dat u achter de aanpak van school staat.
Raak niet in paniek: elke kind loopt de kans een pester te worden.
Probeer achter de mogelijke oorzaak van pesten te komen.
Corrigeer ongewenst gedrag en beloon het goede gedrag van uw kind.
Geef zelf het goede voorbeeld.
Stimuleer uw kind om op een vriendelijke manier met anderen om te gaan.
Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een teamsport.
Kijk samen een film over pesten of lees samen een boek met dit onderwerp.
Houd de communicatie open, blijf in gesprek met uw kind.
Geef adviezen over andere manieren om met elkaar om te gaan.
Neem contact op met de mentor wanneer u vragen of een mededeling heeft.
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4.5

Bijlage 5: Digitaal pesten

Digitaal pesten voorkomen:
1. Besef dat niet alles wat je op internet leest de waarheid is.
2. Gebruik een apart e-mailadres om jezelf te registreren op websites. Kies een e3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

mailadres dat niet je volledige voor- en achternaam weergeeft.
Gebruik altijd een bijnaam als je chat.
Als jij je vervelend voelt over iets dat je hebt gezien, vertel dat dan aan iemand die je
vertrouwt.
Ga weg uit de chat als er iets vervelends gebeurt.
Blijf altijd vriendelijk en eerlijk en scheld niet (terug).
Verwijder onbekenden mensen uit je contactenlijst.
Bel of mail niet zomaar met mensen die je alleen van internet kent.
Spreek niet af met mensen die je van internet kent zonder dat je ouders het weten.
Verstuur geen dreigmail of haatmail.
Geef geen persoonlijke informatie aan mensen die je alleen van het internet kent.
(Dus: GEEN e-mailadressen, gewone adressen, namen, school, telefoonnummer,
wachtwoorden, etc.)
Let op met het plaatsen van foto’s op internet. Deze foto’s kunnen bewerkt worden
en op andere websites worden geplaatst.
Wees voorzichtig met het gebruik van je webcam. Jouw beelden kunnen worden
opgeslagen en voor andere doeleinden worden gebruikt. Scherm desnoods je
webcam af wanneer je hem niet gebruikt.
Zorg dat je wachtwoorden en inlognamen niet gemakkelijk te raden zijn door
anderen. Als dit wel gebeurt geef dit dan aan bij de beheerder.

Digitaal pesten stoppen:
1. Als het pesten komt van mensen die je niet kent, vat beledigingen dan niet

2.
3.
4.
5.
6.
7.

persoonlijk op. De anonimiteit van internet maakt het makkelijk te gaan schelden. Dit
komt vaak voort uit verveling of iets soortgelijks.
Negeer de pestmail, sms of chat. Je kan het beste niet reageren op digitale pesterij.
Negeren is effectief in de beginfase van pesten. Pestkoppen willen vaak aandacht. Als
je niet reageert gaan pesters op zoek naar iemand anders om te pesten.
Blokkeer de afzender.
In extreme gevallen kan een nieuw (eventueel geheim) telefoonnummer worden
aangevraagd.
Praat erover met bijvoorbeeld je vrienden, je ouders of je mentor.
Bewaar de bewijzen. Als er via de sms, chat of e-mail bedreigingen worden geuit,
bewaar deze dan. Maak een printje van de pestmail of sla de berichten op. Het zijn
bewijzen die tegen de pester gebruikt kunnen worden.
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8. Een provider heeft vaak een helpdesk die je kan bellen. Hier kan jij je klacht kwijt over

nare emails of smsjes. Hier heeft men de technische mogelijkheden om na te gaan
wie het verstuurt.
9. In extreme gevallen kan je aangifte doen bij de politie.
10. Pesten kan zo extreem worden dat het ‘stalken’ wordt genoemd. Dit is strafbaar.
Voor meer informatie over aangifte ga naar: www.pestenislaf.nl.

4.6

Bijlage 6: Literatuur voor docenten en leerlingen

Informatieve boeken

•

Schelstraete, I. (2000) Pesten: wat is het, wat doe je eraan? Bakermat, ISBN: 9054 6129
83 Ondersteund door een aantal leesvoorbeelden en praktijkervaringen op het gebied
van 'pesten' wordt een beeld geschetst van het onderwerp pesten, de pesters, de
gepesten en hun omgeving.

•

Meer, van der, B. (2002) Kinderen en pesten, wat volwassenen ervan moeten weten en
eraan kunnen doen. Kosmos Uitgevers, ISBN: 90 21 53 62 50.
Bob van der Meer heeft tijdens zijn vele lezingen over pesten veel vragen van ouders
moeten beantwoorden. De belangrijkste en meest voorkomende vragen zijn in dit boek
opgenomen en beantwoord.

•

Krowatschek, D. (2005) Pesten op school: adequaat optreden tegen pestgedrag.
Uitgeverij
Panta Rhei, ISBN: 90 76 7717 31
Dit is een praktisch werkboek met informatie over het signaleren van pesten en concrete
hulp bij het bestrijden ervan.

Jeugdboeken
•

Visser, J. (2008) Stuk. Uitgeverij Boekerij, ISBN: 9022550877
Elizabeth zit in de vierde klas. Ze wordt door een aantal klasgenoten op een gruwelijke
maar vrijwel onzichtbare manier gepest en raakt steeds meer geïsoleerd. Het enige
positieve aan haar klas is de aanwezigheid van Alec, een rustige, knappe jongen die
ouder en wijzer is dan de andere jongens. Hij heeft verkering met Riley, een uitzonderlijk
mooi, blond en ook nog lief meisje. Elizabeth stelt zich voor hoe het leven eruit zou zien
als ze Riley was. En dan neemt ze een fatale beslissing…

•

Johnson, P. (1999) Terreur op school. Uitgeverij Maklu, ISBN:
9031714755
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Greg is het doelwit van de voortdurende pesterijen van Neil, haantje-de-voorste van de
school. Hij kan het niet langer aan. Een jonge leraar merkt het en bedenkt een oplossing:
de gepeste jongeren krijgen een 'beschermer'. Al snel vormt zich een groepje
'beschermers' die de gepeste leerlingen onder hun hoede nemen en op zoek gaan naar
de daders. Maar dan loopt het grondig uit de hand.
•

Slee, C. (1997) Spijt! Carry Slee, ISBN: 9049923321
Jochem voelt zich niet erg gelukkig in de tweede klas. Hij is het mikpunt van getreiter.
David doet er niet aan mee, maar hij durft er niks van te zeggen. De klassenleraar, die
gymnastiek geeft, grijpt ook niet in. Hij heeft een hekel aan dikke Jochem. Jochem lijkt
zich niets aan te trekken van de pesterijen, die elke dag erger worden. Als de klas weer
eens dubbel ligt, lacht hij zelf mee.

•

Pohl, P. (1993) We noemen hem Anna. Querido Kinderboek, ISBN:
9021478528 Micke is achttien en sportleider in een zomerkamp. Het kamp
is al een week begonnen als
Anders aankomt. Anders, toch al klein voor zijn twaalf jaar, ondervoed en slecht in sport,
wordt
het pispaaltje van iedereen. We noemen hem Anna, beslissen zijn acht huisgenoten.
Pesterijen en wreedheden nemen steeds ernstiger vormen aan, ook na de vakantie op
school.

•

Hoefnagel, M. (2011) Doe normaal! Eenvoudig communiceren B.V., ISBN:
9789086961184 Kim en Pieter zitten in klas 3A. Zij krijgen een nieuwe
mentor. Deze vertelt dat hij op zijn oude school door leerlingen is gepest.
Hij praat daar eerlijk over. De leerlingen uit 3A gaan daarom een
pestprotocol maken. Ze vertellen allemaal wat hun zwakke plek is.

Internetsites

http://www.pestweb.nl
http://www.ppsi.nl
http://www.pesten.net
http://www.stopdigitaalpesten.nl
http://kinderen.moed.nl
http://www.digibewust.nl
http://www.schoolenveiligheid.nl
http://veilig.kennisnet.nl
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Films
•

Klass (2007); regisseur: Ilmar Raag
De zwijgzame Joosep wordt zijn hele leven al gepest en hij is er zo langzamerhand aan
gewend geraakt. Maar wanneer één van zijn klasgenoten, Kaspar, plotseling voor hem
opkomt, ontstaat er een strijd tussen de klas enerzijds en Kaspar en Joosep anderzijds.
De pesterijen tegen Joosep worden steeds erger en hij vraagt Kaspar om hem niet meer
te beschermen.

•

Bluebird (2004); regisseur: Mijke de Jong
Bluebird gaat over Merel, een meisje van twaalf. We volgen haar op de huid en zien wat
er gebeurt als ze zomaar, van de ene op de andere dag, gepest wordt. Merel zwijgt over
het pesten tegen haar ouders, en ook tegen Kasper, haar gehandicapte broertje met wie
ze een hechte band heeft en veel tijd doorbrengt.

•

Mean Creek (2004); regisseur: Jacob Aaron Estes
Als de jonge Sam op school steeds gepest wordt door de gemene bullebak George, besluit
zijn oudere broer Rocky om in te grijpen. Rocky organiseert een leuk boottochtje en nodigt
naast Sam, diens vriendinnetje Millie en zijn eigen vrienden Clyde en Marty ook George uit.
En hoewel het reisje slechts bedoeld was om George een klein lesje te leren, lopen de
emoties onderweg iets te hoog op.
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Bijlage 3: Verzuimprotocol

Inhoud
•

Kader

•

Soorten verzuim en hun procedures
- Registreren aan- en afwezigheid
- Geoorloofd verzuim
Ziekte en medische behandeling
Afwezig met toestemming van school (zie ook bijlage)
Afwezig vanwege leeractiviteiten of examens buiten de schoolorganisatie
- Ongeoorloofd verzuim
Te laat
Spijbelen

Bijlagen
Richtlijnen verlof
Lijst met afkortingen
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Kader
De wet
Je hebt in Nederland recht op onderwijs. Daar tegenover staat dat je leerplichtig bent. Dit is
vastgelegd in de Leerplichtwet.
Je bent verplicht het onderwijs te volgen bij de school waar je ingeschreven staat. Scholen
moeten dit controleren door verzuim te registreren en overtredingen melden aan de
leerplichtambtenaar. Deze kan boetes opleggen of overgaan tot rechtsvervolging.

De wetenschap
Uit onderzoek blijkt telkens dat aanwezigheid een succesfactor is in de schoolloopbaan.
Omgekeerd blijkt verzuim meestal een uiting van achterliggende problemen die
schoolsucces in de weg staan. Dat is de inhoudelijke reden voor het JRL streng te zijn op
verzuim. Eventuele problemen kunnen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Het is
een onderdeel van de begeleiding.

Het verzuim
Verzuim is afwezigheid bij elke vorm van schoolactiviteiten

Er zijn verschillende soorten verzuim.
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Het JRL gaat het verboden verzuim tegen met begeleiding én met controles en maatregelen.
Daarbij werken mentor, coördinator, afdelingsleider en leerplichtambtenaar samen.
Ook met toegestaan verzuim mis je onderwijs en dat is slecht voor je schoolsucces. Daarom
wordt streng op deze vorm van verzuim gelet. Ook hier zijn begeleiding en controles en
maatregelen van toepassing. Daarbij werken mentor, coördinator afdelingsleider,
zorgcoördinator, GGD verpleegkundige en leerplichtambtenaar samen.

Verzuimcijfers worden regelmatig verzameld en geanalyseerd om mentoren, staf en
management van informatie te voorzien nodig voor het uitvoeren van hun taken.

Onvoorzien
In gevallen dat dit protocol niet voorziet en bij onbillijkheid beslist de schoolleiding.
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Soorten verzuim en hun procedures
Verzuim komt in verschillende vormen voor. Bij deze vormen horen procedures. Van elke
procedure is aangegeven welke actie en verantwoordelijkheid van ieder wordt verwacht.
Het gaat om de volgende procedures:

Registreren aan- en afwezigheid

Geoorloofd verzuim
A. Ziekte en medische behandeling
A.1 Ziek melden
A.2 Ziek tijdens toets in toetsweek
A.3 Ziek naar huis
A.4 Bezoek dokter, ziekenhuis, tandarts en orthodontist
A.5 Opvallend ziekteverzuim
A.6 Langdurig ziekteverzuim

B. Afwezig met toestemming van school (zie ook bijlage)
B.1 Bijzondere omstandigheden
B. 2 Religieuze feestdagen

C. Afwezig vanwege leeractiviteiten of examens buiten de schoolorganisatie
C.1 Opdrachten buiten de school verbonden aan schoolwerk (bv Technasium; PWS)
C.2 Keuze vervolgopleidingen
C.3 Rijexamen praktijk

Ongeoorloofd verzuim
D. Te laat
D.1 Te laat
D.2 Herhaaldelijk te laat

54 Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

E. Spijbelen
E.1 Spijbelen
E.2 Herhaaldelijk spijbelen
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Registreren aan- en afwezigheid
Registreren aan- en afwezigheid
Docent

- Registreert aan- en afwezigheid bij elke onderwijsactiviteit
(lessen afsluiten) in Magister

Conciërge

- Registreert ontvangen ziekmeldingen
- Registreert verlof voor afwezigheid ivm bezoek dokter enz.
- Registreert te laat komen
- Vergelijkt geregistreerde afwezigheid met bekende reden van
afwezigheid
- Informeert bij onduidelijkheid bij ouders of bij coördinator OB
- Plaatst juiste codes in Magister

Coördinator

- Registreert verlof, anders dan A1, A3, A4

Geoorloofd verzuim
Ziekte en medische behandeling
A.1 Ziek melden leerling
Ouder

- Persoonlijk ziekmelden
- Telefonisch (0411) 672219
- Digitaal, via de app
- Maximaal voor 2 dagen, dan weer opnieuw of langdurig ziekmelden

Conciërge

- Registreren ontvangen ziekmeldingen

Leerling

- Haalt gemiste schoolwerk in en maakt daar zo snel mogelijk
afspraken over met de vakdocent

A.2 Ziek tijdens toets in toetsweek
Ouder

- Persoonlijk ziekmelden *)
- Bij afdelingsleider of coördinator
- Telefonisch (0411) 672219 tussen 08.00 en 10.00 uur op de dag van
afwezigheid.
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- Melden per dag
* Deze melding geldt ook als melding voor ED toets
Coördinator

- Verwerkt de melding en deelt leerling in voor inhaalmogelijkheid.
- Overlegt bij langdurige ziekte tijdens toetsweek met afdelingsleider
over maatwerk.

A.3 Leerling ziek naar huis
Leerling

- Altijd eerst melden voordat je school verlaat
- Melden bij één van de mogelijkheden (in deze volgorde):
leerlingenloket (conciërge); leerjaarcoördinator; afdelingsleider;
mentor; iemand van school
- Haalt gemiste schoolwerk in en maakt daar zo snel mogelijk
afspraken over met de vakdocent

Conciërge of

- Bij twijfel coördinator of afdelingsleider betrekken; in OB altijd

andere ontvanger

coördinator betrekken
- Contact met ouders over ophalen of zelf naar huis gaan
- Eventueel iemand (medeleerling) meesturen
- Afwezigheid registreren in Magister

A.4 Bezoek dokter, ziekenhuis, tandarts en orthodontist
Ouder

- Briefje voor conciërge meegeven aan leerling met
Naam en klas leerling
Datum en tijden van het bezoek
Aard van het bezoek
- In plaats van briefje afspraakbevestiging of afsprakenkaart

Leerling

- Zo spoedig mogelijk maar ten minste een werkdag van te voren
melden dat je afwezig bent wegens bezoek dokte, en dergelijke
- Melden bij leerlingenloket
- Haalt gemiste schoolwerk in en maakt daar zo snel mogelijk
afspraken over met de vakdocent

Conciërge of

- Neemt briefje van ouder aan en controleert dit

andere ontvanger

- Noteert de verzuim uren in Magister
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- Neemt bij twijfel contact op met ouders
- Informeert bij fraude de afdelingsleider

A.5 Opvallend ziekteverzuim
Ziekteverzuim kan opvallend zijn. De leerling is vaak ziek, ziek op bepaalde dagen of uren,
gaat regelmatig ziek naar huis, is ziek tijdens toetsen enz. Het samenwerkingsverband
hanteert de volgende norm:
- Over een periode van 2 maanden 3 keer (of meer) voor 1 of 2 dagen ziekgemeld

Zorgcoördinator

- Maakt 5x per jaar elke 6 lesweken een overzicht van opvallend
ziekteverzuim
- Vergelijkt dit met kennis over (zorg)leerlingen. Bron is Magister
- Stuurt lijst naar coördinator
- Regelt bezoek van GGD verpleegkundige
- Krijgt van afdelingsleider/ coördinator de te bespreken leerlingen
door

Coördinator

- Controleert de lijst van de zorgcoördinator
- Overlegt daarover met afdelingsleider en betrokken mentor
- Bereidt in samenwerking met afdelingsleider en zorgcoördinator
spreekuur GGD verpleegkundige voor
- Nodigt leerling uit voor GGD spreekuur
- Informeert de ouders hierover
- Registreert dit in Magister
- Geeft informatie over opvallend ziekteverzuim door aan mentor

Afdelingsleider

- Houdt overzicht over het ziekteverzuim (in alle vormen)
- Overlegt met zorgcoördinator
- Bepaalt welke leerlingen naar spreekuur GGD of leerplichtambtenaar
gaan
- Bespreekt aanpak met mentor
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- Voert in samenwerking met mentor (en zorgcoördinator) gesprek
met leerling (en ouders)
Mentor

- Houdt overzicht over het ziekteverzuim (in alle vormen) van eigen
leerlingen
- Bespreekt opvallend ziekteverzuim met leerling (en ouders)
- Informeert afdelingsleider over opvallend ziekteverzuim

Ouder

- Geeft toestemming voor bezoek GGD verpleegkundige

Leerling

- Bezoekt indien uitgenodigd, GGD verpleegkundige
- Haalt gemiste schoolwerk in en maakt daar zo snel mogelijk
afspraken over met de vakdocent

A.6 Langdurig ziekteverzuim
Leerling is meer dan 10 kalenderdagen achtereen afwezig wegens ziekte
Ouder

- Eerste ziekmelding : Persoonlijk telefonisch ziekmelden (Zie
procedure A.1 Ziekmelden)
- Melden bij conciërge dat ziekte langer duurt. Dan zijn meldingen per
2 dagen niet meer nodig
- Contact opnemen met mentor als ziekte langer (dan 10 dagen) duurt

Conciërge

- Registreren ontvangen ziekmeldingen

Mentor

- Informeert de afdelingsleider
- Houdt contact met zieke leerling en ouders
- Informeert betrokken docenten via Magister
- Informeert en overlegt met afdelingsleider
- Afspraken maken met leerling over bijhouden schoolwerk en over
re-integratie.
- In overleg met afdelingsleider zorgcoördinator inschakelen

Afdelingsleider

- Houdt overzicht over langdurig ziekteverzuim
- Keurt maatwerkafspraken met leerling goed
- Contact met leerling en ouders in samenwerking met mentor (en
zorgcoördinator)

Leerling

- Houdt contact met vakdocenten en mentor over schoolwerk
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Afwezigheid met toestemming van school
Bijzondere omstandigheden of religieuze feestdagen

B.1 Bijzondere omstandigheden
Ouder

- Kijkt in bijlage of verlof binnen de wettelijke mogelijkheden valt
- Vraagt verlof aan bij de afdelingsleider. (Indien mogelijk minimaal 3
werkdagen van te voren)
- Doet dit bij voorkeur per mail met vermelding van
Naam en klas leerling
Reden, datum en tijdsduur van het verlof
- Voegt waar mogelijk bewijs toe

Afdelingsleider

- Beslist over verlof
- Neemt contact op met collega als het meerdere leerlingen van
andere afdelingen uit 1 gezin betreft
- Overlegt bij afwijkingen van de wettelijke richtlijnen met collega’s
om afstemming binnen het JRL te waarborgen
- Informeert de ouder over beslissing
- Informeert de coördinator ivm administratieve afhandeling
- Houdt overzicht over verlof B1 en overlegt waar nodig met mentor
voor verdere acties

Coördinator

- Verwerkt verlof in Magister

Leerling

- Haalt gemiste schoolwerk in en maakt daar zo snel mogelijk
afspraken over met de vakdocent
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B.2 Religieuze feestdagen
Ouder

- Informeert afdelingsleider schriftelijk over afwezigheid (indien
mogelijk ten minste 3 werkdagen van te voren)
- Doet dit bij voorkeur per mail met vermelding van
Naam en klas leerling
Reden, datum en tijdsduur van het verlof

Afdelingsleider

- Informeert de coördinator ivm administratieve afhandeling

Coördinator

- Verwerkt verlof in Magister

Leerling

- Haalt gemiste schoolwerk in en maakt daar zo snel mogelijk
afspraken over met de vakdocent over

Afwezig vanwege leeractiviteiten of examens buiten de schoolorganisatie

C.1 Opdrachten buiten de school verbonden aan schoolwerk (bv Technasium; PWS)
Leerling

- Haalt aanvraagformulier op (bij leerlingenloket; decaan; coördinator)
- Vult aanvraagformulier volledig in
- Vraagt verlof aan bij de afdelingsleider (minimaal 3 werkdagen van
te voren)
- Toont uitnodiging van buitenschoolse instelling of persoon
- Haalt gemiste schoolwerk in en maakt daar zo snel mogelijk
afspraken over met de vakdocent over

Ouder

- Ondertekent aanvraagformulier

Docent

- Indien van toepassing: Tekent voor instemming met verplaatsen
toets, practicum enz.

Coördinator

- Verwerkt verlof in Magister
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C.2 Keuze vervolgopleidingen
Leerling

- Haalt aanvraagformulier op (bij leerlingenloket; decaan; coördinator)
- Vult aanvraagformulier volledig in
- Vraagt verlof aan bij de afdelingsleider, ten minste 3 werkdagen van
te voren
- Haalt gemiste schoolwerk in en maakt daar zo snel mogelijk
afspraken over met de vakdocent over

Ouder

- Ondertekent aanvraagformulier

Docent

- Indien van toepassing: Tekent voor instemming met verplaatsen
toets, practicum enz.

Afdelingsleider

- Beslist over verlof
- Informeert de coördinator ivm administratieve afhandeling

Coördinator

- Verwerkt verlof in Magister
- Stuurt aanvraagformulier naar decaan

Decaan

- Heeft overzicht van bezoeken door leerling
- Informeert afdelingsleider bij bijzonderheden

Mentor

- Betrekt bezoeken vervolgopleiding in gesprekken met leerling

C3 Rijexamen
Uitsluitend voor het praktijkexamen (inclusief tussentijdse toets) wordt verlof gegeven
Leerling

- Vraagt bijtijds (afhankelijk van situatie) verlof aan bij de
afdelingsleider
- Doet dit persoonlijk
- Toont uitnodiging van CBR
- Haalt gemist schoolwerk in en neemt gemaakte afspraken (huiswerk)
over

Afdelingsleider

- Beslist over verlof
- Informeert de coördinator ivm administratieve afhandeling

Coördinator

- Verwerkt verlof in Magister
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Ongeoorloofd verzuim
Te laat

D1 Te laat
Docent

- Bepaalt of leerling te laat is en briefje moet gaan halen
- Laat leerling met briefje toe tot en met 20 min na formele aanvang
van de les
- Indien later dan 20 min, registreert als afwezig

Leerling

- Meldt zich bij leerlingenloket
- Gaat met briefje direct (terug) naar de les
- Heeft met briefje toegang tot en met 20 min. na officiële aanvang
van de les
- Indien later dan 20 min, dan telt les als spijbelen

Conciërge

- Geeft te laat briefje uit
- Noteert leerling te laat in Magister
- Indien later dan 20 min, noteert spijbelen

D2 Herhaald te laat (2e keer of vaker)
Docent

- Bepaalt of leerling te laat is en briefje moet gaan halen
- Laat leerling met briefje toe tot en met 20 min na formele aanvang
van de les
- Indien later dan 20 min, registreert als afwezig

Conciërge

- Geeft te laat briefje uit
- Noteert leerling te laat in Magister
- Geeft leerling opdracht de volgende werkdag om 08.00 uur te
melden
- Noteert eerder melden in Magister ter informatie voor
leerjaarcoördinator
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- Geeft in Magister aan als leerling zich volgens opdracht om 08.00 uur
meldt
Coördinator

- Controleert Magister of leerling om 08.00 uur heeft gemeld
- Roept leerling op die zich niet gemeld heeft en gaat gesprek aan
- Roept leerling op die meer dan de norm te laat komt en gaat gesprek
aan
- Bepaalt strafmaat volgens maatregelen en in overleg met
afdelingsleider
- Informeert in overleg met afdelingsleider de ouders
- Noteert straf in Magister
- Controleert of straf is uitgevoerd (via aantekening in Magister door
mediatheek (bovenbouw) of balie Aula (onderbouw))
- Onderneemt actie indien straf niet is uitgevoerd

Mentor

- Raadpleegt Magister om beeld te hebben van verzuim
- Gebruikt informatie van coördinator
- Bespreekt verzuim met leerling nav signalen van coördinator en
afdelingsleider (zichtbaar in gespreksnotitie in Magister)
- Bespreekt verzuim als vast onderwerp in gesprekkencyclus met
leerling (zichtbaar in gespreksverslag in Magister)

Afdelingsleider

- Houdt overzicht over herhaald te laat komen
- Besluit over strafmaat, spreekuur leerplicht en aanmelding DUO
- Voert bij escalatie gesprek met leerling (en ouders)
- Informeert bij escalatie ouders
- Houdt bij escalatie contact met mentor
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Spijbelen

E1 Spijbelen en herhaald spijbelen

Docent

- Noteert afwezigheid van leerling in Magister

Conciërge

- Vergelijkt geregistreerde afwezigheid met bekende reden van
afwezigheid
- Informeert bij onduidelijkheid bij ouders
- Plaatst juiste code in Magister

Coördinator

- Controleert (dagelijks) in Magister of leerlingen gespijbeld hebben
- Roept leerling op die gespijbeld heeft en gaat gesprek aan
- Haalt leerling uit de les die niet op oproep heeft gereageerd en
gaat gesprek aan
- Bepaalt strafmaat volgens maatregelen en in overleg met
afdelingsleider
- Informeert in overleg met afdelingsleider de ouders
- Noteert straf in Magister
- Controleert of straf is uitgevoerd (bovenbouw in Magister via
aantekening mediatheek of balie Aula voor onderbouw)
- Onderneemt actie indien straf niet is uitgevoerd
- Bereidt in samenwerking met afdelingsleider spreekuur
leerplichtambtenaar voor
- Bereidt in samenwerking met afdelingsleider melding DUO voor

Leerling

- Bekijkt Magister meermaals per dag
- Reageert op oproep coördinator
- Voert opgelegde straf uit

Afdelingsleider

- Houdt overzicht over spijbelen
- Besluit over strafmaat, spreekuur leerplicht en melding aan DUO
- Voert bij escalatie gesprek met leerling (en ouders)
- Informeert bij escalatie ouders
- Houdt bij escalatie contact met mentor

Mentor

- Raadpleegt Magister om beeld te hebben van verzuim
- Gebruikt informatie van de coördinator
- Bespreekt verzuim met leerling
65 Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

Bijlage: Richtlijnen extra verlof - verlof voor religieuze feestdagen
Volgens de leerplichtwet dient een verlofaanvraag op religieuze gronden, beschouwd te
worden als een mededeling van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school. Er
is dus geen sprake van het al of niet verlenen van verlof door de directeur of
leerplichtambtenaar, een mededeling volstaat.
Opmerkingen
-

Het Offerfeest kan 3 dagen duren, de imam laat weten dat leerplichtige kinderen het
feest ook alleen de eerste dag kunnen vieren en daarna weer naar school kunnen
gaan

-

Het Suikerfeest bestaat uit één dag

-

Het Paasfeest bestaat uit tweemaal twee dagen

-

Het Loofhuttenfeest bestaat uit éénmaal twee dagen + éénmaal drie dagen

-

Carnaval is geen religieuze feestdag

-

De exacte data van de Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend en
verschillen per land, dit in verband met de stand van de maan in de diverse
thuislanden.

Vrijstelling vanwege vakantie buiten de schoolvakanties vanwege beroep van één van de
ouders (artikel 11 onder f Leerplichtwet 1969)
Dit verlof kan slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden verleend
en kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan
seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen,
waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het
moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

66 Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden
In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde
periode:
•

Voor verhuizing: maximaal één schooldag
Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren
kan geschieden: geen maximale termijn

•

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;
in Nederland maximaal een tot twee schooldagen
in het buitenland maximaal vijf schooldagen
Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)

•

Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of
aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt

•

Bij overlijden van bloed- of aanverwant;
in de 1e graad maximaal vijf schooldagen
in de 2e graad maximaal twee schooldagen
in de 3e en de 4e graad maximaal één schooldag
in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal vijf schooldagen
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)

•

Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig
huwelijksjubileum

van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één

schooldag
Soort bewijs: Uitnodiging
•

Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige
omstandigheden: geen maximale termijn vastgesteld.

Daarbij geldt het volgende:
o Verlofaanvragen dienen bijtijds (afhankelijk van soort verlof) worden ingediend.
o Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (b.v achteraf
tonen van bepaalde bescheiden)
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o De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van
afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur/leerplichtambtenaar.
o Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden
o Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld
van bewijsmiddelen
o Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in eerste
twee weken na de zomervakantie, hier moet spaarzaam mee worden omgegaan

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:
▪

Familiebezoek in het buitenland

▪

Goedkope tickets in het laagseizoen

▪

Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode

▪

Vakantiespreiding in den lande

▪

Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

▪

Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte

▪

Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
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Lijst van afkortingen

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
C.1
C.2
C.3
D.1
D.2
E.1

Proces
Ziek melden
Ziek naar huis
Bezoek dokter; tandarts; ziekenhuis
Langdurig ziekteverzuim
Opvallend ziekteverzuim
Bijzondere omstandigheden
Religieuze feestdagen
Opdrachten buiten school
Keuze vervolgopleidingen
Rijexamen
Te laat
Herhaaldelijk te laat
Spijbelen

Code
ZI
ZN
DO; TO; ZH
ZI
ZI
FA; BC; BL; AA
VA
XC
ML
EX
LT
LT
SP
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Bijlage 4: Dyslexieprotocol
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Inleiding
Dit dyslexieprotocol bevat informatie over het dyslexiebeleid van het Jacob-Roelandslyceum.

Het Jacob-Roelandslyceum is er op gericht leerlingen met de diagnose dyslexie de gelegenheid te
geven een leerweg te volgen die past bij hun individuele capaciteiten. Het Jacob-Roelandslyceum
stelt zich ten doel leerlingen met een hulpvraag binnen de grenzen van de door de school aan te
bieden zorg, passende ondersteuning te bieden of leerlingen door te verwijzen naar externe RTers. Een dyslectische leerling kan in aanmerking komen voor compenserende en (in
uitzonderingsgevallen) dispenserende maatregelen wanneer dyslexie officieel is vastgesteld.
In dit protocol geven we de procesbeschrijving, de overlegstructuur, de verschillende faciliteiten
en de taakomschrijvingen weer.
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Hoofdstuk 1 Dyslexieteam
Het Dyslexieteam op het Jacob-Roelandslyceum bestaat uit twee Remedial Teachers (RT-ers), een
administratief-medewerker en de zorgcoördinator.

1.1 De rol van de RT-ers (intern)
De RT-er screent leerlingen die mogelijk door een bepaalde leer- en/of gedragsstoornis op een
lager niveau functioneren dan zij cognitief aan zouden moeten kunnen. Naar aanleiding van deze
screening worden ouders geïnformeerd hoe ze het beste hun kinderen kunnen ondersteunen.
Naast deze werkzaamheden adviseert zij schoolleiding, zorgcoördinator en docenten op het
gebied van leer-, lees- en spellingsproblemen.

1.2 De rol van de administratief medewerker
De administratief medewerker is het aanspreekpunt voor leerlingen met dyslexie en verzorgt de
gehele administratie en alle praktische zaken rondom dyslexie. Leerlingen kunnen ook bij haar
terecht voor bijvoorbeeld:
het aanvragen van een dyslexiepasje;
het aanvragen van een toets-envelop om toetsen mee naar huis te nemen.
leerkaarten
Amis
Dedicon

1.3 De rol van de zorgcoördinator
De zorgcoördinator richt zich op de zorgactiviteiten op het Jacob-Roelandslyceum. Hieronder
vallen ook leerlingen met dyslexie. De zorgcoördinator leidt en stuurt het dyslexieteam.

1.4 De rol van de externe RT-ers
Het dyslexieteam heeft 2-jaarlijks een overleg met de ons bekende externe RT’ers. Dit overleg is
bedoeld om de gang van zaken rondom het dyslexiebeleid van de school te bespreken, te
evalueren en te optimaliseren.

Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

73

1.5 Oudercontact en –betrokkenheid
Ouders worden altijd betrokken bij de extra zorginzet rond hun kind.
Het dyslexieteam organiseert elk schooljaar per leerjaar een ouderavond voor ouders van
dyslectische leerlingen. De bijeenkomst is een algemene ouderavond gericht op de doelgroep
waarin het dyslexiebeleid en de speerpunten voor het aankomende jaar besproken worden. Ook
gaan de RT-ers inhoudelijk in op de ondersteuning die gegeven wordt in dit leerjaar en de manier
waarop ouders hun dyslectische kind kunnen ondersteunen in deze fase. Wanneer het nodig is
kunnen er buiten deze ouderavonden om contactmomenten zijn met de zorgcoördinator en/of de
RT-er intern.
1.6 Het dyslexieteam en Moderne Vreemde Talen
Er worden door het dyslexieteam bijeenkomsten gepland met de docenten van de Moderne
Vreemde Talen en Nederlands om de uitvoering van het dyslexieprotocol te bevorderen.
Daarnaast zullen de docenten geschoold worden in het ontwikkelen en het gebruik van
dyslexiehulpmiddelen, zoals leerkaarten en mogelijke auditieve ondersteuning. Tot slot is het van
belang docenten inzicht te geven in de effecten van de hulpmiddelen.
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Hoofdstuk 2 Signalering
Jaarlijks stromen verschillende groepen leerlingen met lees- en spellingsproblemen of met
dyslexie de school binnen.

Er zijn drie momenten waarop (ernstige ) problemen met lezen en spellen kunnen worden
gesignaleerd:
bij aanmelding van de leerling voor het voortgezet onderwijs;
door signalen van vakdocenten;
na het afnemen en scoren van screeningtoetsen.

2.1 Bij aanmelding voor het voortgezet onderwijs
De informatieoverdracht van PO naar VO, kan signalen bevatten dat een leerling problemen heeft
met lezen en/of spellen. Hetzelfde geldt voor de informatie op het aanmeldingsformulier van de
ouders. Wanneer dit het geval is, moet nog worden uitgezocht wat deze problemen precies
inhouden, hoe lang ze al bestaan, hoe ernstig ze zijn, welke hulp de leerling al heeft gehad en wat
de resultaten hiervan zijn. Dit wordt door de Remedial Teacher intern gedaan.

Het kan ook voorkomen dat een leerling al een dyslexieverklaring heeft. Hij kan dan gebruikmaken
van de faciliteiten voor dyslectische leerlingen.

2.2 Signalering door vakdocenten
Signalering van lees- en/of spellingsproblemen kan ook plaatsvinden via observatie van een
leerling.
Wanneer een docent dyslexie vermoedt bij een leerling licht hij de mentor hierover in. Wanneer
de mentor deze vermoedens deelt kan hij naar de zorgcoördinator gaan. Deze zal hem een
vragenlijst geven die de mentor kan inzetten ter verduidelijking van de situatie). Wanneer door
deze vragenlijsten het vermoeden wordt versterkt zal de zorgcoördinator de leerling aanmelden
voor de dyslexiescreening.

Signalen voor dyslexie:
De leerling kan het werktempo in de klas niet bijhouden.
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De cijfers voor de taalvakken dalen.
De leerling moet onevenredig veel tijd aan huiswerk besteden.
De leerling vertoont teruggetrokken of juist opvallend storend gedrag in de klas.
De leerling is angstig over zijn studieresultaten.
Om observatie tot een goed instrument te maken is de observatielijst ‘lees- en
spellingsproblemen’ als bijlage toegevoegd (zie bijlage 4). Deze observatielijst kunnen
vakdocenten gebruiken wanneer zij van een duidelijk en overzichtelijk hulpmiddel gebruik willen
maken.

2.3 De dyslexieverklaring
De school mag geen officiële diagnose van dyslexie vaststellen. Dit kan alleen door een daartoe
bevoegde psycholoog of orthopedagoog van een onderzoeksbureau. Leerlingen die een
dyslexieverklaring hebben komen in aanmerking voor dyslexiefaciliteiten.
Wanneer blijkt dat een leerling zijn officiële dyslexieverklaring heeft, wordt er een gesprek
gepland waar de ouders, de leerling en de RT-er intern bij aanwezig zijn. In dit gesprek bespreekt
de RT-er met de ouders hoe de leerling zo goed mogelijk geholpen kan worden.
(Zie ook de algemene tips in bijlage 9).
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Hoofdstuk 3 Faciliteiten dyslectische leerlingen
Op het Jacob-Roelandslyceum zijn de volgende faciliteiten voor leerlingen met een officiële
dyslexieverklaring aanwezig:

3.1 Dyslexie faciliteiten onderbouw & bovenbouw
FACILITEITENREGELING
voor dyslectische leerlingen

Schrijf een D boven elke toets die je maakt!

Extra tijd
Je krijgt extra tijd of ingekorte toetsen bij alle lesvullende toetsen, bij luistertoetsen krijg je
extra leestijd.

Aangepaste normering
Bij zaakvakken is er geen puntaftrek voor spelling of grammaticafouten en bij de talen worden
herhalingen van spelfouten niet meegerekend tijdens correctie.

Lay-out
Het lesmateriaal en toetsmateriaal wordt duidelijk, overzichtelijk en in getypte vorm
aangeboden. Als je het
fijn vindt mag een toets of overhoring vergroot worden op A3-formaat. Dit moet je zelf
aanvragen bij je
docent.
In alle opgaven mag je markeren en of aantekeningen maken, ook tijdens de toetsen.

Toetsen
Ruimschoots van te voren ( minstens een week ) word je op de hoogte gesteld van de te
bestuderen toetsstof.( In het PTA is alle stof voor het hele jaar te vinden )
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Mondelinge toetsen
Indien van toepassing kan een idioom bij de moderne vreemde talen mondeling getoetst
worden i.p.v.
schriftelijk. Afspraken hierover worden afgestemd op het PTA.
Het initiatief hiervoor ligt bij de leerling, je moet dit zelf aanvragen bij je docent.

RT
Jouw remedial teacher kan opgaven + gemaakt werk voor probleemanalyse aanvragen bij
mevr. F. Beemer, dyslexiecoördinator. (f.beemer@jrl.nl.)

Hulpmiddelen
Als je gebruik wilt maken van gesproken schoolboeken moet je je hiervoor melden bij mevr. F.
Beemer.
Mocht je nog andere hulpmiddelen willen gebruiken dan kan dit alleen na overleg en
toestemming van de zorgcoördinator.

3.3 Leerkaarten
Met ingang van het schooljaar 2011 -2012 is het protocol voor het gebruik van leerkaarten in gang
gezet. Leerkaarten mogen gebruikt worden tijdens toetsen voor de vakken Duits en Engels, dit
alleen op advies van de RT-er waarbij de leerling in begeleiding is.
De leerkaarten op het JRL zijn gestandaardiseerd en er wordt alleen met de eigen leerkaarten
gewerkt. Voor het vak Engels geldt dat de kaart per nieuwe tijd, één periode gebruikt mag
worden. De kaart dient ter ondersteuning om de dyslectische leerling tegemoet te komen. Door
het gebruik van deze kaart krijgt de leerling meer tijd om de nieuwe grammatica in te prenten. Na
deze periode dient de leerling de tijd zelf te beheersen en de leerkaart weer in te leveren.
De kaarten zijn persoonlijk en worden per leerling uitgereikt met zijn of haar naam erop.
Uitzonderingen hierop zijn in enkele gevallen mogelijk, dit echter altijd na overleg met en
goedkeuring van de zorgcoördinator.
Procedure:
•

Om een leerkaart aan te vragen volstaat een mailtje van de RT-er aan de administratief
medewerker.

•

De uitgedeelde kaarten worden door de administratief medeweker bijgehouden.
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•

Als een leerling geen RT-er heeft dient de leerling en/of ouder een verzoek in te dienen bij
de zorgcoördinator of de RT-er intern.

•

Aangezien de leerkaart vaststaat per periode wordt geadviseerd om de kaart per periode
aan te vragen in plaats van alleen voor een bepaald proefwerk.

Voor meer informatie zie ook bijlage 2 en 3.

3.4 Aanpassing van het lesprogramma voor Duits en/of Frans
3.4.1 Aanpassing programma Frans of Duits in de onderbouw

In de onderbouw kan geen vrijstelling voor een of meerdere vreemde talen worden gegeven. Wel
kan in bijzondere gevallen een aangepast programma worden gegeven voor Frans of Duits. Het
gaat hier om leerlingen met dyslexie voor wie de vreemde talen een zeer ernstig struikelblok
vormen en die daardoor misschien gedwongen zijn naar een opleiding van een lager niveau uit te
wijken dan waarvoor zij in principe de capaciteiten hebben. De directeur onderwijs is degene die
hiervoor toestemming kan geven.
Onder een aangepast programma wordt verstaan: vermindering c.q. vervanging van bepaalde
onderdelen van dat vak in overleg met de vakdocent en de zorgcoördinator.
Deelname aan een dergelijk aangepast programma blokkeert het volgen van de betreffende taal
in de bovenbouw.

Voor de procedure zie bijlage 1.

3.4.2 Vrijstelling Frans of Duits in de bovenbouw

De school kan een leerling in de bovenbouw vrijstellen van het volgen van onderwijs in de 2 de
moderne taal. Hiervoor heeft de leerling een dyslexieverklaring nodig. Als de school besluit de
leerling vrij te stellen, dan wordt de 2de moderne taal vervangen door een ander groot vak. De
school bepaalt of de leerling een keuze uit vervangende vakken wordt geboden of dat een vak
wordt voorgeschreven. Het bevoegd gezag is niet verplicht vrijstelling te verlenen.
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Hoofdstuk 4 Overige activiteiten dyslexieteam
Voor leerlingen zijn er verschillende ondersteuningsmodules, over de inhoud van deze modules
worden ouders geïnformeerd op de ouderavonden. Alle modules hebben het doel om leerlingen
bewust om te leren gaan met hun dyslexie en de ondersteuningsvragen die hierbij komen kijken.
Naast de modules kunnen leerlingen indien wenselijk een kort individueel begeleidingstraject
volgen bij een van de RT-ers. De zorgcoördinator bepaalt voor welke leerlingen deze vorm van
ondersteuning nodig is.
De volgende modules vinden jaarlijks plaats:
•

Module “omgaan met dyslexie in de brugklas”. deze module start periode 1 en heeft elke
periode een herhalingsles.

•

Examentraining, voor de examenklassen. Deze module heeft een aantal bijeenkomsten in
het examenjaar.

•

Examentraining voor voorexamenklassen. Deze module start in periode 4. - Bijeenkomsten
in elk leerjaar minimaal 1x per jaar.
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Bijlage 1: Protocol dispensatie Frans of Duits
Protocol dispensatie Frans of Duits in de onderbouw en bovenbouw.
Voorwaarden voor dispensatie van een MVT in de onderbouw van Havo of VWO.

Leerlingen kunnen geen ontheffing krijgen voor Frans of Duits. De school kan zelf invulling geven
aan het onderwijs in de 2e MVT. Er zijn hiervoor geen kerndoelen. (zie inrichtingsbesluit)

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een aangepast programma voor Duits of Frans?
•

Leerling heeft voorgaande jaren RT gehad en blijft RT krijgen.

•

De RT-er licht met gegronde redenen de aanvraag tot gedeeltelijke ontheffing toe, in een
gesprek met de zorgcoördinator en afdelingsleider.

•

Leerling heeft zich aantoonbaar ingespannen naar oordeel van de docenten om aan de
gestelde eisen van een MVT te voldoen.

•

Leerling heeft de juiste werkhouding en is gemotiveerd, dit wordt bevestigd door de
afdelingsleider.

•

De inspanning voor 2 moderne vreemde talen is dusdanig groot dat andere vakken er
zichtbaar onder lijden.

•

Leerling kan vrijwel zeker geen diploma behalen dat bij zijn capaciteiten past, wegens een
ernstige stoornis die betrekking heeft op een taal of een zintuiglijke stoornis, die effect
heeft op taal.

•

Wanneer in de onderbouw gekozen is voor dispensatie, dan kan Frans of Duits in de 2 e
fase niet meer worden gekozen.

•

In het psychologisch rapport moet expliciet vermeld staan dat dispensatie gewenst is.

Aangepast programma:
In overleg met de docenten Frans en/of Duits wordt een plan op maat gemaakt.
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Stappen aanvraag aangepast PTA Frans en/of Duits in de onderbouw van Havo en VWO
De ouders richten een schriftelijk verzoek aan de directeur onderwijs en leveren hierbij de
volgende zaken aan:
1. Brief RT-er met de bevestiging dat de leerling minimaal een half jaar RT heeft gehad.
2. Brief RT-er om dispensatie schriftelijk te onderbouwen
3. Een psychologisch onderzoeksverslag met expliciete indicatie voor dispensatie
4. Motivatiebrief ouders
5. Motivatiebrief leerling
De afdelingsleider informeert bij de docenten naar werkhouding en cijfers.
Na bestudering dossier volgt een gesprek met leerling, ouders, mentor, zorgcoördinator en Rt-er
intern én Rt-er extern.
Zorgcoördinator en afdelingsleider geven advies aan bevoegd gezag
Bevoegd gezag informeert ouders over het genomen besluit.
Ouders tekenen handelingsplan met hierin de gemaakte afspraken
Tijdpad doorloop 6 weken vanaf het moment dat het dossier compleet is.

Voorwaarden voor ontheffing in de bovenbouw.
1. Leerling die ontheffing heeft gekregen voor een MVT in het vmbo behoudt het recht op
dispensatie in de bovenbouw van het havo
2. Leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke
stoornis, die effect heeft op taal.
3. En of een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries
4. En of onderwijs volgt in het profiel natuur en techniek of natuur en gezondheid
5. En het onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding
verhindert.
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Wetgeving
Inrichtingsbesluit WVO artikel 21
2. Havo en vwo in de eerste drie leerjaren (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 21)
In de eerste drie leerjaren van havo en vwo zijn zowel Frans als Duits verplicht. Er kan geen ontheffing
worden verleend aan dyslectische leerlingen. Wel kan de school in de eerste drie leerjaren zelf invulling
geven aan het onderwijs in de tweede moderne vreemde taal, omdat er, met uitzondering van Engels,
geen kerndoelen zijn voor moderne vreemde talen. De school moet hierbij wel rekening houden met de
doorstroommogelijkheden van de leerling.
Alleen in een aantal specifieke gevallen – en dan gaat het niet alleen om leerlingen met dyslexie - is er
een aantal mogelijkheden voor ontheffingen:

•

Leerlingen die Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks volgen kunnen ontheffing krijgen
voor Frans óf Duits. Het is niet mogelijk beide vakken te vervangen;

•

Leerlingen die buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs hebben gevolgd en daarbij geen of te
weinig onderwijs in Frans of Duits hebben gekregen kunnen ontheffing krijgen voor Frans, Duits
of beide talen;

•

Leerlingen kunnen via deze regel alleen ontheffing krijgen wanneer zij voor de eerste maal tot
een school voor havo of vwo zijn toegelaten en zijn geplaatst in een hoger leerjaar dan het
eerste.

2. Bovenbouw havo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26e)
Per 1 augustus 2007 is een tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw van het havo in drie van de
vier profielen niet verplicht. Havo-leerlingen kunnen de tweede moderne vreemde taal vermijden door
een ander profiel te kiezen dan cultuur en maatschappij.

3. Bovenbouw vwo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26e)
Leerlingen in de bovenbouw van het atheneum moeten naast Engels een tweede moderne vreemde taal
volgen. Hiervoor kunnen Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Arabisch, Turks of Fries aangeboden
worden. Leerlingen kunnen hiervan ontheffing krijgen als zij:

•

Een stoornis hebben die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke stoornis hebben die
effect heeft op taal;

•
•

en/of een andere moedertaal hebben dan Nederlands of Fries;
en/of onderwijs volgen in het profiel natuur en techniek of natuur en gezondheid, en het
onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding verhindert.

Het is de verantwoordelijkheid van de school dit per geval te bekijken. Hiervoor is geen toestemming
vooraf van de inspectie nodig. De leerling moet in plaats van de taal een vervangend vak kiezen met een
normatieve studielast van ten minste 440 uren. De keuze is afhankelijk van het aanbod van de school.
Voor leerlingen op het gymnasium is geen ontheffingsmogelijkheid geregeld, omdat daar de klassieke
taal in plaats van de tweede moderne vreemde taal komt.
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Het eindexamen
Artikel 55 van het Eindexamenbesluit geeft de directeur de vrijheid de examencondities aan te passen
aan de mogelijkheden van een gehandicapte kandidaat. Als het alleen gaat om een verlenging van de
examentijd met maximaal 30 minuten, dan volstaat de diagnose uit de deskundigenverklaring. Indien
andere faciliteiten noodzakelijk zijn, dan dient de deskundigenverklaring aan te geven waaruit deze
zouden kunnen bestaan. Als die adviezen al eerder zijn vermeld in een deskundigenverklaring, dan hoeft
er geen nieuwe verklaring te worden afgegeven. Men gaat er dan wel vanuit, dat de diagnose al eerder is
gesteld en de leerling ook begeleid is op basis van die adviezen.
Alle eindexamenkandidaten, dus ook leerlingen zonder dyslexie, mogen met toestemming van de directie
een laptop met tekstverwerkingsprogramma en spellingcorrector gebruiken bij het examen.
Voor de voorwaarden zie www.steunpuntdyslexie.nl.
In de Septembermededeling is informatie te vinden over de toegestane hulpmiddelen voor leerlingen met
dyslexie (Mededelingen over de eindexamens 2009 voor vwo, havo, vmbo en vavo), zoals audioondersteuning en spellingcontrole.
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Bijlage 2: Protocol leerkaarten Engels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerkaarten zijn gebaseerd op de te behandelen stof per periode.
Leerlingen van wie de externe RT-er een leerkaart heeft aangevraagd, mogen een leerkaart
gebruiken per aangegeven periode.
Dit geldt ook voor dyslectische leerlingen die dit nodig hebben en geen externe RT-er
hebben; dit kan aangevraagd worden bij de interne RT-er.
Leerlingen die later instromen bij een RT-er mogen alleen gebruik maken van de leerkaart
die in de betreffende periode geldig is.
Mentoren en talendocenten worden op de hoogte gesteld van de verleende faciliteit per
periode.
De leerkaarten liggen bij de administratief medewerker dyslexie.
Leerlingen en Rt-ers zijn op de hoogte van de periode waarin ze de leerkaarten mogen
gebruiken.
De administratief medewerker houdt de registratie bij en verleent niet opnieuw een
leerkaart.
De externe RT-ers moeten minimaal 1 week voor het geplande proefwerk de aanvraag
ingediend hebben. Na die tijd wordt de aanvraag niet meer gehonoreerd.
De signaalwoorden worden d.m.v. van een afkorting weergegeven.
Deze afkortingen worden uitgelegd op een bijlage die niet gebruikt mag worden tijdens de
toets.
Voorbeelden mogen niet in de leerkaart voorkomen.
Voor bovenbouwleerlingen wordt door de interne RT-er per leerling bekeken of deze
leerling een leerkaart daadwerkelijk mag gebruiken. Hier worden hoge voorwaarden aan
gesteld in de vorm van een recent onderzoeksrapport van psycholoog of orthopedagoog.
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Bijlage 3: Protocol leerkaarten Duits

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerkaarten zijn gebaseerd op de te behandelen stof per periode. (zie bijgevoegd
overzicht)
Leerlingen van wie de externe RT-er een leerkaart heeft aangevraagd, mogen een leerkaart
gebruiken per aangegeven periode.
Dit geldt ook voor dyslectische leerlingen die dit nodig hebben en geen externe RT-er
hebben; dit kan aangevraagd worden bij de interne RT-er.
Leerlingen die later instromen bij een RT-er mogen alleen gebruik maken van de leerkaart
die in de betreffende periode geldig is.
Mentoren en talendocenten worden op de hoogte gesteld van de verleende faciliteit per
periode.
De leerkaarten komen te liggen bij de administratief medewerker dyslexie.
Leerlingen en Rt-ers zijn op de hoogte van de periode waarin ze de leerkaarten mogen
gebruiken.
De administratief medewerker houdt de registratie bij en verleent niet opnieuw een
leerkaart.
Externe RT-ers moeten minimaal 1 week voor het geplande proefwerk de aanvraag
ingediend hebben. Na die tijd wordt de aanvraag niet meer gehonoreerd.
In de 3e klas mag na periode 3 geen naamvallenschema meer gebruikt worden als de
leerling verder wil met Duits.
In de 3e klas mag geen ww-schema gebruikt worden als de leerling verder wil met Duits.

Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

86

Bijlage 4: Observatielijst lees- en spellingsproblemen
Iedere keer wanneer u een van de genoemde verschijnselen observeert, turft u in het vakje bij de
betreffende leerling.
School:
Klas:
Docent:
Vak(ken):
Observatieperiode:

Namen leerlingen
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Overige opmerkingen,
bijvoorbeeld: -Wijst met
vinger - Beweegt lippen
tijdens stillezen en/of leest
hoorbar - Onverzorgde layout
Moeite met
structureren van taken
Moeite met het
uitvoeren van complexe taken
Problemen met
tekstbegrip
Sterk wisselende
prestaties
Slecht leesbaar
handschrift
Gedragsaspecten
Vraagt vaak om
herhaling van uitleg of
instructie
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Bijlage 9: Algemene tips
Algemene tips dyslexie
Gericht op de 4 vaardigheden
• Luistervaardigheid
• Leesvaardigheid
• Schrijfvaardigheid/grammatica
• Spreekvaardigheid
Luistervaardigheid
• BBC: ondertiteling in het Engels d.m.v. teletekst 888.
• DVD’s : met Engelse, Franse of Duitse ondertiteling.
• Luisterboeken of daisy-cd’s (bevordert ook leessnelheid) via loket aangepast lezen of de
plaatselijke bibliotheek.
Leesvaardigheid
• Dit is een natuurlijke manier van woordenschatverwerving.
• Dit vergroot mogelijk het begrip van vraagstellingen bij proefwerken in de bovenbouw
Lezen telt zwaar mee bij het Centraal schriftelijk examen.
Spreekvaardigheid
• Grijp iedere kans aan om in een moderne vreemde taal te spreken.
Schrijfvaardigheid
• Werk met leerkaarten en leerstrategieën, deze helpen je overzicht te houden.
• Werk met oefensites van de methodes zelf.
• Engelse grammatica kun je o.a. goed oefenen met www.bastrimbos.com
• Maak gebruik van de op internet beschikbare overhoorprogramma’s zoals: o Overhoor
(http://home.wxs.nl/~efkasoft/overhoor/overhoor.html) o Teach2000
(www.teach2000.nl) met mondelinge overhoorfunctie. o Wrts
(www.wrts.nl)
ook met een uitspraakfunctie.
Extra tips voor ouders
•
•
•
•
•
•

Help uw kind bij de planning (o.a. bij het aanleren van vocabulaire).
Ondersteun uw kind waar mogelijk, heb vertrouwen in uw kind.
Motiveer uw kind te lezen.
Maak gebruik van daisy-cd’s bij leesproblemen d.m.v. AMIS.
Oefen met uw kind de
leenwoordenkaart van het vak Frans.
Leen cd’s bij de bibliotheek of via het loket aangepast lezen.
Blijf uw kind motiveren op allerlei vlakken m.n. om te lezen en te luisteren en de
woordenschat te vergroten.
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Wat handige sites
• Www.digischool.nl
• www.balansdigitaal.nl
• www.lbrt.nl
• www.stichtingdyslexie.nl
• www.daisy.org/amis/download/translations kies dan de Dutch version.
• www.aangepast-lezen.nl
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Bijlage 10 Bereikbaarheid dyslexieteam JRL

Maartje Maas en Gineke van der Weide

(Remedial Teachers intern)

Aanwezig: dinsdagochtend
Email: rt@jrl.nl

Fleur Beemer

(praktische zaken)

Aanwezig: maandagmiddag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Email: f.beemer@jrl.nl

Anita van de Ven

(Zorgcoördinator)

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.
Email: a.ven@jrl.nl
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Bijlage 5: Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Samenwerkingsverband de Meierij
HIER VERDER GAAN

Inhoudsopgave
Algemene informatie
Stappenplan meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Uitwerking van de 6 stappen
Stroomschema

Bijlagen :
1. Signalen van kindermishandeling
2. Signalen van huiselijk geweld
3. Signalen van vrouwelijke genitale verminking
4. Risicofactoren en beschermende factoren
5. Seksuele kindermishandeling
6. Beroepsgeheim en toestemming
7. (voorbeeld) formulier intern overleg
8. Checklist implementatie meldcode KM/HG
9. Taken/verantwoordelijkheden aandachtsfunctionaris KM/HG

Algemene informatie

Inleiding
In 2012 wordt een nieuwe wet van kracht waarbij organisaties en zelfstandige
beroepsbeoefenaars, in het kader van kwaliteitszorg, de plicht krijgen om een meldcode
Kindermishandeling en Huiselijk geweld te hanteren! Dit geldt voor organisaties in de jeugdzorg,
in kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en het onderwijs.
De overheid heeft een basismodel Meldcode als voorbeeld gemaakt. De basis bestaat uit een
overzichtelijk stappenplan welke voor alle organisaties hetzelfde is. Deze stappen van het
stappenplan kunnen in verschillende volgorde en binnen een verschillend tijdspad worden
uitgevoerd.
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Doel van de meldcode
Het vroegtijdig stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld, het ondersteunen van
professionals in het herkennen van en handelen bij signalen van kindermishandeling en
huiselijk geweld, delen van verantwoordelijkheid in de complexe problematiek van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Begripsbepaling
De meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gaat over alle vormen van
geweld (lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing,
seksueel geweld, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking,
ouderenmishandeling) Het gaat om zowel slachtoffers en getuigen als om
vermoedelijke daders.
Wat betekent deze wettelijke verplichting voor de Voortgezet Onderwijs
scholen?
• Dat er op school een meldcode(stappenplan) moet zijn, geïntegreerd binnen
de zorgstructuur .
• dat de meldcode in het zorgplan opgenomen is,
• dat school in het zorgplan aangeeft wat zij doet om het actief hanteren van de
meldcode te bevorderen. (denk hierbij aan scholing/deskundigheidsbevordering)
• dat scholen verplicht zijn een aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk
geweld aan te stellen.
De inspectie controleert of de scholen voldoen aan de plicht met betrekking tot de meldcode
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.
Zorg Voor Jeugd (ZVJ)
De meldcode vervangt niet het registratiesysteem Zorg Voor Jeugd (ZVJ), het is niet het een of
het ander maar beiden! De reguliere afspraken m.b.t. ZVJ gelden ook in de meldcode. Als er
sprake is van (vermoeden van) Kindermishandeling en huiselijk geweld wordt ALTIJD een
signaal afgegeven in Zorg voor Jeugd.
Afkortingen
KM: Kindermishandeling
HG : Huiselijk Geweld
ZAT: Zorg advies team
BJZ/AMK: Bureau jeugdzorg/advies en meldpunt kindermishandeling.
SHG: Steunpunt Huiselijk geweld
ZVJ: Zorg voor jeugd
CV: Casusverantwoordelijke
PVA: Plan van aanpak
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Stappenplan Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Stap 1: In kaart brengen van signalen
1. Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling
bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast.
2. Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en
de besluiten die worden genomen.
3. De aandachtsfunctionaris maakt bij het signaleren van huiselijk geweld of
kindermishandeling gebruik van een signaleringsinstrument. (bijlage 1 en 2)
4. Beschrijf signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en
veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een
hypothese of veronderstelling.
5. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt
bevestigd of ontkracht.
6. Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses alleen
vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht.
Stap 2: Collegiale consultatie
1. Bespreek de signalen met collega’s en vervolgens in het zorgteam.
2 Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht,
meld de signalen dan bij de directie, conform de interne richtlijnen. In dat geval is dit stappenplan
niet van toepassing.
3. Leg de uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies van Veilig
Thuis vast in het leerlingdossier.
Stap 3: Gesprek met ouders/verzorgers
1. Bespreek de signalen met de ouders /verzorgers. Overweeg een gesprek met de
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leerling in kwestie.
2. Bepaal wie van de school het gesprek voert.
3. Leg de ouders / verzorgers het doel uit van het gesprek;
4. Beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
5. Nodig de ouders / verzorgers uit om een reactie hierop te geven;
6. Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van het geen
u hebt gezien, gehoord en waargenomen. In geval van genitale verminking kunt u
daarbij de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis van het Ministerie van VWS
gebruiken. Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/meisjesbesnijdenistegengaan
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de ouders is alleen
mogelijk als:
• de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is,
• u goede redenen heeft te veronderstellen dat de ouder(s) door dit gesprek het
contact met u zal / zullen verbreken.
Stap 4: Wegen (weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling)
Stap 5: Beslissen
1. VERMOEDEN WEGEN
Ik heb de stappen 1 t/m 3 van de meldcode doorlopen en
A: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten.
B: ik heb een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het bevoegd
gezag van mijn school is op de hoogte (wanneer het vermoeden door een
schoolmedewerker wordt geconstateerd). Ga verder naar afweging 2.
2. VEILIGHEID
Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de meldcode schatten wij als school
(aandachtsfunctionaris en bevoegd gezag) in dat er sprake is van acute en/of structurele
onveiligheid.
A: NEE ga verder naar afweging 3
B: JA of twijfel direct (telefonisch) (anoniem) melding doen bij Veilig Thuis. De
afwegingen hierna worden met Veilig Thuis doorlopen.
3. HULP
Ben ik of iemand anders in mijn school of een ketenpartner in staat om effectieve hulp te
bieden of te organiseren en kan de dreiging van mogelijk huiselijk geweld of
kindermishandeling afgewend worden?
A: NEE melden bij Veilig Thuis die binnen vijf werkdagen een besluit neemt en
terugkoppelt naar de melder
B: JA ga verder naar afweging 4
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4. HULP
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid
zich actief in te zetten?
A: NEE melden bij Veilig Thuis
B: JA hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet
zijn.
Zo concreet mogelijk maken en documenteren. Spreek af wie welke rol heeft en benoem
een casemanager. Spreek af welke taken alle betrokkenen hebben, zodat de verwachtingen
voor iedereen helder zijn. Leg vast, voer uit en ga verder naar afweging 5.
5. RESULTAAT
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van
de veiligheid, het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?
A: NEE melden bij Veilig Thuis
B: JA hulp afsluiten met vastgestelde afspraken over het monitoren van de veiligheid van
alle betrokkenen.
Melden en bespreken
Indien de school / VVE een melding doet, wordt deze vooraf met ouders /verzorgers
besproken. Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de ouders
/verzorgers, is alleen mogelijk als de veiligheid van het kind, de ouder of die van u zelf in het
geding is.
1. Meld uw vermoeden bij Veilig Thuis.
2. Sluit bij uw melding zo aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de
informatie die u meldt ( ook) van anderen afkomstig is.
3. Overleg bij uw melding met Veilig Thuis wat u na de melding, binnen de grenzen van uw
gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw leerling en zijn gezinsleden
tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.
Bespreek uw melding vooraf met de leerling (vanaf 12 jaar) en of met de ouder(s).
1. Leg uit waarom u van plan bent een melding te doen en wat het doel daarvan is.
2. Vraag de leerling / ouder(s) uitdrukkelijk om een reactie.
3. In geval van bezwaren van de leerling / ouder(s), overleg op welke wijze u tegemoet kunt
komen aan deze bezwaren.
4. Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw leerling of zijn
gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw
afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de leerling of zijn
gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen
5. Doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling of zijn gezinslid
de doorslag moet geven.
Stap 6: Monitoren en Evalueren
1. Na de melding wordt het traject gevolgd en geëvalueerd.
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Bijlage 1 Signalen van kindermishandeling
Bij het gebruik van deze informatie is voorzichtigheid geboden!
Het opmerken van één of enkele signalen hoeft geen grond te zijn voor een vermoeden van
kindermishandeling. Een andere oorzaak is ook mogelijk.
Lichamelijke signalen 0-18 jaar
• Onverklaarbare blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen, botbreuken
• Krab-, bijt- of brandwonden
• Littekens
• Slechte verzorging wat betreft kleding, hygiëne, voeding
• Onvoldoende geneeskundige/tandheelkundige zorg
• Achter in ontwikkeling (motoriek, spraak, taal, emotioneel, cognitief)
Psychosomatische
klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijk, etc.
• Vermoeidheid, lusteloosheid
• Genitale of anale verwondingen
• Jeuk of infectie bij vagina of anus
• Opvallend vermageren of dikker worden
• Recidiverende urineweginfecties of problemen bij het plassen
• Niet zindelijk (vanaf 4 jaar)
• Afwijkende groei- of gewichtscurve
• Kind dat niet goed gedijt
• Kind komt steeds bij andere artsen/ziekenhuizen
• Houterige manier van bewegen (benen, bekken ‘op slot’)
• Pijn bij lopen en/of zitten
• Overdraagbare aandoening
• Slaapproblemen
• Voeding/eetproblemen
Extra voor 12-18 jaar
• Zwangerschap
• Abortus
• Vertraagd intreden puberteit
• Anorexia/boulimia
Sociaal-emotionele en gedragssignalen 0-18 jaar
• Extreem zenuwachtig, gespannen, angstig of boos
• Teruggetrokken gedrag
• In zichzelf gekeerd, depressief
• Passief, meegaand, apathisch, lusteloos
• Kind is bang voor de ouder
• Plotselinge verandering in gedrag
• Veel aandacht vragen op een vreemde manier
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet bij de leeftijd passende kennis, gedrag of omgang met seksualiteit
Vastklampen of veel afstand houden
Angst of schrikreacties bij onverwacht lichamelijk contact
Zelfverwondend gedrag
Overijverig
Jong of ouwelijk gedrag
Stelen, brandstichting, vandalisme
Altijd waakzaam
(Angst voor) zwangerschap
Lichaam stijf houden bij optillen
Angstig bij het verschonen
Extreem verantwoordelijkheidsgevoel
Niet spelen met andere kinderen (vanaf 3 jaar)
Afwijkend spel (ongebruikelijke thema’s die kunnen wijzen op kindermishandeling)
Snel straf verwachten
Gebruik van alcohol of drugs
Agressieve reacties naar andere kinderen
Geen interesse in speelgoed/spel

Extra voor 12-18 jaar
• Suïcidaal gedrag
• Anorexia
• Boulimia
• Weglopen van huis
• Crimineel gedrag
• Verslaafd aan alcohol of drugs
• Prostitutie
• Relationeel geweld
Extra signalen bij meisjes met betrekking tot loverboys
• Vermoeid en vermagerd
• Stemmingswisselingen
• Seksueel wervend gekleed
• Automutilatie
• Ineens veel geld en dure spullen
• Verschillend gedrag vertonen in verschillende situaties
• Steeds minder binding met thuis; veel op straat
• Veel problemen thuis
• Andere meisjes werven voor prostitutie of escortservice
• Tatoeages (met een mannennaam)
• Drugsgebruik
• Schoolverzuim/spijbelen
• Sporen van lichamelijk geweld
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Typische onderwijssignalen
• Leerproblemen
• Taal- of spraakproblemen
• Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties
• Faalangst
• Hoge frequentie schoolverzuim
• Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd op school(plein) blijven
• Regelmatig te laat op school komen
• Geheugen- of concentratieproblemen
• Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (de schoolprestaties van) het kind
• Angstig bij het omkleden (bv. gym, zwemmen)
• Afwijkend gedrag wanneer de ouders het kind van school halen
• Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid
• Onverzorgd naar school
• Zonder ontbijt naar school/geen lunchpakket
• Ouders nemen schooladviezen niet over
• Te hoge druk op schoolprestatie
Signalen gezin
• Onveilige behuizing
• Onhygiënische leefruimte
• Sociaal geïsoleerd
• Kind gedraagt zich anders als de ouders in de buurt zijn
• Gezin verhuist vaak
• Gezin wisselt vaak van huisarts, specialist of ziekenhuis
• Relatieproblemen van ouders
• Lichamelijk/geestelijk straffen is gangbaar
• Gezin kampt met diverse problemen
• Regelmatig wisselende samenstelling van gezin
• Sociaal-economische problemen: werkloosheid, uitkering, migratie
• Veel ziekte in het gezin
• Geweld tussen gezinsleden
Signalen van ouder
• Ouder schreeuwt naar een kind of scheldt het kind uit
• Ouder troost kind niet bij huilen
• Ouder reageert niet of nauwelijks op het kind
• Ouder komt afspraken niet na
• Ouder heeft irreële verwachtingen van het kind
• Ouder heeft ervaring met geweld uit eigen verleden
• Ouder staat er alleen voor en heeft weinig steun uit de omgeving
• Ouder weigert benodigde medische/geestelijke hulp voor kind
• Ouder heeft psychiatrische/psychische problematiek
• Ouder gedraagt zichzelf nog als kind
Ouder heeft cognitieve beperkingen
• Ouder vertoont negatief en dwingend gedrag
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•

Ouder belast kind met volwassen zorgen of problemen

Bijlage 2 Signalenkaart Huiselijk Geweld
Lichamelijk letsel
• Blauwe plekken
• Kneuzingen
• Snij-, brand-, bijt- en hoofdwonden
• Verlies van tanden
• Fracturen van ribben, neus en botten
• Ontwrichting, vaak van kaak en schouder
• Schedelletsel
• Genitale verwondingen
• Gehoorstoornissen
Psychosomatische klachten
• Symptomen van angst, zoals trillen, zweten, hartkloppingen, hyperventilatie, duizeligheid en
slapeloosheid
• Symptomen van machteloosheid, zoals slapte, neerslachtigheid en vermoeidheid
• Symptomen van spanning, zoals hoofdpijn, nachtmerries en slaapstoornissen
• Menstruatiestoornissen
Psychosociale klachten
• Schuldgevoelens
• Concentratiegebrek
• Relatieproblemen
• Problemen rond seksualiteit en intimiteit
• Schaamte
• Negatief zelfbeeld
• Wantrouwen
• Sociaal isolement
Psychiatrische stoornissen
• Posttraumatische stressstoornissen
• Dissociatieve verschijnselen
• Dissociatieve identiteitsstoornis
• (zelf)destructief gedrag
• Psychoses
• Suïcidepogingen
Gedragsmatige verschijnselen
• Moeite met oogcontact
• Afspraken steeds uitstellen
• Drugsgebruik (onder meer alcohol, medicijnen)
• Paradoxale boodschappen uitzenden
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• Niet over (eigen) geld mogen beschikken
• Slaafse houding tegenover de partner
• Verwaarlozing/mishandeling van kinderen
• Schrikachtigheid
• Moeite met huilen
• Ingehouden woede
• Grenzeloosheid
• Weinig contacten buitenshuis
• Dwangmatig schoonmaken

Bron: signalenkaart Brabantse Steunpunten Huiselijk Geweld.
Bijlage 3 Signalen van Vrouwelijke Genitale Verminking
Voorkom Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)
In Nederland wonen naar schatting 25.000 á 26.000 meisjes uit risicolanden voor Vrouwelijke
Genitale Verminking (VGV). Professionals op het gebied van kinder- en jeugdzorg spelen een
belangrijke rol in de strijd tegen meisjesbesnijdenis. Het is van groot belang dat zij alert zijn
op verschillende signalen die kunnen duiden op een dreiging van meisjesbesnijdenis.
Signalen van dreigende VGV
• Er circuleren geruchten over een mogelijke besnijdenis
• Er is een buitenlandse vakantie gepland
• Er is een verhuizing aanstaande
• Het meisje laat zelf iets lost
Signalen van mogelijk uitgevoerde VGV
• Het meisje is ziek geweest in de vakantie
• Er is sprake van schoolverzuim
• Het meisje ziet er moe, uitgeput of vaal uit
• Ze kan een periode niet gymmen
• Langdurig toiletbezoek
• Mogelijk heeft ze urineweginfecties
• Klaagt over buikpijn, hoofdpijn, is angstig • Ze heeft moeilijkheden met lopen
• Gedragsverandering:
- ze kan zich niet goed concentreren
- ze is stil en teruggetrokken
- ze reageert gesloten of afstandelijk
• Ze blijft weg van gezondheidsonderzoeken
Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
Bij een twijfelachtige of reële risico-inschatting op VGV: vraag
Advies aan de aandachtsfunctionaris VGV/JGZ of aan de aandachtsfunctionaris
kindermishandeling JGZ in uw regio.

Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

100

U kunt ook advies vragen aan het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. Elk AMK heeft een
aandachtsfunctionaris VGV en hanteert het ‘Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking
bij minderjarigen’. Landelijk telefoonnummer AMK, 0900-1231230
Kennis over Preventie VGV
www.vgv.ggd.nl en www.ggdhvb.nl
Overige vragen
• GGD Hart voor Brabant, 0900-4636443 (lokaal tarief)
• GGD SENSE spreekuur voor jongeren t/m 24 jaar, 0900-3696969 (€ 0.10 per minuut)
• Centrum Jeugd en Gezin in uw regio, vraag naar de JGZ verpleegkundige
• Huisarts
• Gynaecoloog of verloskundige
Voor de meest recente versie van de sociale kaart zie www.ggdhvb.nl
Bron: GGD Hart voor Brabant
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Bijlage 4 Risicofactoren en beschermende factoren
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Bijlage 5 Seksuele kindermishandeling
BJZ, Juvans en de Veiligheidshuizen ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen bij de aanpak van
(vermoedelijke) gevallen van seksuele kindermishandeling. Met deze samenwerking willen zij
komen tot een gericht hulpaanbod voor slachtoffer, pleger en de rest van het gezin.
Wanneer tijdens het doorlopen van de interne meldcode het vermoeden ontstaat dat er
(ook) seksuele kindermishandeling plaatsvindt, dan dient er altijd direct contact gezocht
worden met het BJZ voor consultatie en/ of advies. Ook dient er altijd een signaal in Zorg voor
Jeugd worden afgegeven om andere betrokken partijen te vinden. Daarna wordt in overleg
met BJZ besloten wat de vervolgstappen zullen zijn.
Wanneer wordt besloten dat de casus wordt overgedragen naar het BJZ, bepaalt deze
wat de vervolgstappen zullen zijn voor alle leden van het gezin. In dat geval kan de
procesgang op twee manieren verlopen:
1. Via Zorg voor Jeugd worden andere betrokken partners gevonden. Samen met hen,
met BJZ als regisseur, wordt een plan van aanpak geformuleerd.
2. Via Zorg voor Jeugd worden geen andere betrokkenen gevonden. De casus wordt
ingebracht in het casusoverleg huiselijk geweld van het Veiligheidshuis en daar wordt
een plan van aanpak geformuleerd.
Voor meisjesbesnijdenis en eergerelateerd geweld wordt direct contact
opgenomen met Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
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Bijlage 6 Beroepsgeheim en toestemming
Wat is er mogelijk?
Beroepsgeheim
Heel veel beroepskrachten die met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken krijgen
hebben een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim verplicht de beroepskracht om, kort gezegd,
geen informatie over de cliënt aan derden te verstrekken, tenzij de cliënt hem daarvoor
toestemming heeft gegeven. Doel van het beroepsgeheim is de drempel voor de toegang tot
de hulpverlening zo laag mogelijk te maken. Er doet zich bij de omgang met het
beroepsgeheim een zekere paradox voor. Het beroepsgeheim is hét instrument bij uitstek
om er voor te zorgen dat mensen naar de beroepskracht toe komen en ook bereid zijn om
open over hun zorgen te spreken. Ze mogen er immers op vertrouwen dat hun verhaal niet
zomaar elders terecht komt. Maar een te rigide omgang met het beroepsgeheim kan tot
gevolg hebben dat een cliënt die dringend hulp nodig heeft juist niet geholpen wordt, omdat
de beroepskracht meent dat hij vanwege zijn beroepsgeheim niet in mag grijpen. Al met al is
de omgang met het beroepsgeheim een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar
mogelijk, zorgvuldige doorbreking van het geheim waar nodig.
Toestemming van de cliënt
Met toestemming van de cliënt is gegevensuitwisseling bijna altijd rechtmatig. Maar om
toestemming te verkrijgen, zal eerst het probleem op tafel moeten worden gelegd. Huiselijk
geweld en kindermishandeling zijn zwaar en beladen onderwerpen om ter sprake te
brengen. Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en Steunpunten Huiselijk
Geweld (SHG’s) kunnen u adviseren hoe u dit kunt aanpakken. Maar u zult het uiteindelijk
zélf moeten doen.
Niemand in een gezin waar mishandeling plaatsvindt is blij met deze situatie.
In dit kader is het goed om te beseffen dat niemand in een gezin waar mishandeling
plaatsvindt blij is met deze situatie. Uit onderzoek onder huisartsen blijkt dat mishandelde
vrouwen het bespreekbaar maken van partnergeweld erg op prijs stellen. Ze waarderen het
luisteren en de stimulans om iets aan de situatie te veranderen. Verder is bekend dat de
meeste plegers zich schamen voor hun agressie. Vaak speelt een gevoel van machteloosheid
een rol. Dat geldt ook voor ouders die hun kind(eren) mishandelen of verwaarlozen.
Kortom, alle betrokkenen bij huiselijk geweld kunnen uw inmenging ervaren als toegang tot
een hulpaanbod waar zij zelf niet om durven te vragen. De manier waarop toestemming
moet worden verkregen staat vrij. Mondelinge toestemming om gegevens te verstrekken is
in principe voldoende. Maar met het oog op eventuele bewijsvoering verdient schriftelijke
toestemming de voorkeur. Noteer in beide gevallen de datum waarop de toestemming
verkregen is. Vermeld verder welke gegevens er precies verstrekt zullen worden, aan wie en
waarom.
Kinderen
In het geval van kinderen of jongeren moet toestemming worden verkregen via de wettelijk
vertegenwoordiger en/of de jongere zelf. Hiervoor gelden per beroepsgroep andere regels. Via

Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

104

de Digitale Wegwijzer Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Beroepsgeheim kunt u nagaan
welke regels op uw beroepsgroep van toepassing zijn.
Tip
Beloof een kind nooit geheimhouding. Professioneel ingrijpen is vaak de enige
manier om herhaling van kindermishandeling te voorkomen. Door
geheimhouding te beloven, kunt u zelf geen kant meer op.

Geen toestemming van de cliënt
Het beroepsgeheim is gelukkig niet absoluut. Ook zonder toestemming van de cliënt kan een
melding van huiselijk geweld of kindermishandeling, onder bepaalde voorwaarden, worden
gedaan. De hulpverlener is dan van mening dat de plicht om te spreken zwaarder weegt dan
de geheimhoudingsplicht. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als op die manier ernstige
mishandeling voorkomen kan worden. Voor vermoedens van kindermishandeling is dit nog
eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht
bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op
basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zonodig
zonder toestemming, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. U moet
wel kunnen verantwoorden waarom u zonder toestemming meldt. Raadpleeg daarom eerst
de Digitale Wegwijzer Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Beroepsgeheim. Voor
vermoedens van huiselijk geweld waarbij alleen meerderjarigen zijn betrokken, zal de
nieuwe Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een vergelijkbaar wettelijk
meldrecht gaan bevatten. Het toverwoord is daarbij: zorgvuldigheid. Uit rechterlijke
uitspraken blijkt dat het beroepsgeheim mag worden doorbroken, mits dit maar zorgvuldig
gebeurt.
Beantwoording van de volgende vijf vragen leidt doorgaans tot een zorgvuldige
besluitvorming:
1. Kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van mijn cliënt behartigen?
2. Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn
beroepsgeheimhoef te verbreken?
3. Waarom is het niet mogelijk om toestemming van de cliënt te vragen of te krijgen voor het
bespreken van zijn situatie met iemand die hem kan helpen?
4. Zijn de belangen van de cliënt die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar
mijn oordeel opwegen tegen de belangen die de cliënt heeft bij mijn zwijgen?
5. Als ik besluit om te spreken aan wie moet ik dan, welke informatie verstrekken zodat het
geweld of de mishandeling effectief kan worden aangepakt?
Tip
Kinderen die passief getuige zijn van huiselijk geweld worden officieel aangemerkt als
slachtoffers van kindermishandeling. Een groot deel van deze kinderen ondervindt hier
namelijk ernstige gevolgen van. Zij raken getraumatiseerd en krijgen klachten als
depressie, angsten, agressie, slapeloosheid en teruggetrokken gedrag. Vaak is voor deze
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kinderen een apart hulpverleningstraject wenselijk. Iedereen heeft het recht om het
vermoeden, dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld, te melden aan het Advies- en
Meldpunt
Kindermishandeling. Dit schept de mogelijkheid om, zonder bestemming van de betrokkenen,
toch melding te maken van huiselijk geweld.
Vastleggen van uw afweging
Het verstrekken van cliëntgegevens aan derden moet u goed kunnen motiveren, ook
achteraf. Leg daarom alle stappen die u zet rondom het doorbreken van uw zwijgen, vast in
het cliëntendossier. Hoe meer informatie hoe beter. Heeft u bijvoorbeeld toestemming van
uw cliënt gekregen voor gegevensverstrekking, vermeld er dan bij voor welke informatie die
toestemming precies geldt en met wie u de gegevens mag uitwisselen. Heeft u geen
toestemming, noteer dan wel de pogingen die u heeft ondernomen om deze te verkrijgen.
Beantwoord de vijf hierboven genoemde vragen, zet uw afwegingen op papier en voeg dit
toe aan het dossier. Wie alles goed vastlegt, is beter in staat goede hulp te bieden. Zeker als
een zorgrelatie langere tijd duurt. Zo kunt u zich later goed verantwoorden.

Bron: Brochure ‘Horen, Zien en Zwijgplicht’ van het Ministerie van Justitie, oktober 2009.
Bijlage 7 (Voorbeeld) Formulier intern overleg
Beschrijf de gegevens zo zorgvuldig en objectief mogelijk. Kinderen vanaf 12 jaar en ouders van
kinderen tot 16 jaar hebben recht op inzage en correctie van de gegevens.
Naam kind:
Geboortedatum:

❏ Jongen / ❏ Meisje

Deelnemers overleg:

A. Analyse van de situatie

Wat zijn de concrete signalen (van kind, ouder(s), omgeving) en wie signaleert dit?
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Sinds wanneer worden de signalen opgemerkt? Door wie?

Waardoor is de zorg over deze situatie of het vermoeden van kindermishandeling ontstaan? Bij
wie?

Delen anderen deze zorg of dit vermoeden? Zo ja, wie en waardoor?

Zijn er ook signalen van broers of zussen? Bij wie?

Ondersteuningsplan Jacob-Roelandslyceum 2019-2022

107

Welke vragen moeten beantwoord worden?

Hoe vaak en wanneer komen de signalen voor? Nemen de signalen toe in intensiteit of aantal?

B. Eerdere acties

Welke acties zijn al ondernomen? Door wie?

Wat is er al met de ouder(s)/het kind besproken? Door wie?
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C. Actieplan

Welke acties zijn er nodig? Beschrijf ook hoe, wanneer, door wie en met welk doel de acties
worden ingezet.

D. Terugkoppeling

Hoe, door wie, aan wie en wanneer worden bevindingen teruggekoppeld en vastgelegd?

E. Resultaten acties

Beschrijf per actie of deze uitgevoerd is, hoe het gegaan is en wat de uitkomsten zijn. Volg het
stappenplan.
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F. Verdere beschrijving gevolgde stappen

Dit formulier is ingevuld door:
Naam:
Functie:
Datum:
Formulier intern overleg bij signalen kindermishandeling

Bijlage 8

Checklist implementatie meldcode KM/HG

1. Meldcode
• Er is voor de organisatie een eigen meldcode en deze wordt ook gehanteerd.
• Alle medewerkers weten de meldcode te vinden en kennen de inhoud en het
beoogde doel.
• De meldcode bevat een duidelijk stappenplan waarin staat welke stappen gezet
dienen te worden.
• In de meldcode zijn de verantwoordelijkheden helder omschreven (functie en
persoon).
• In de meldcode is helder omschreven wie welke beslissingsbevoegdheid heeft
(functie en persoon).
• Naast het melden bij Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling wordt ook gelijktijdig de registratie in Zorg voor Jeugd
uitgevoerd.
• De meldcode wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.
• Op de effecten van meldcode (aantal vermoedens/aantal meldingen etc.) wordt
zicht gehouden.
2. Samenwerking
• Er is goede samenwerking met of deelname aan het Zorgadviesteam.
• Er is goede samenwerking met of deelname aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.
• Er is goede samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg.
• Er is goede samenwerking met Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
• Er is goede samenwerking met het Steunpunt Huiselijk Geweld.
• Er is een goede afstemming met andere samenwerkingspartners bijv. politie.

3. Steun
• Er zijn in uw organisatie speciale aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en

Kindermishandeling.
• Verplichte collegiale consultatie is vastgelegd in de meldcode.
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• De consultfunctie van Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt

Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk Geweld en van interne
aandachtsfunctionarissen is vermeld in de meldcode.
• Signaleren is geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in
contact met de cliënten wordt verondersteld en zichtbaar is in de organisatie.
• Teamleden ervaren steun als er sprake is van kindermishandeling of huiselijk
geweld (werkoverleg, casuïstiekbespreking, consult aandachtfunctionaris,
intervisie, rol leidinggevende).
4. Methodiek
•
Indien de organisatie zelf geen risicotaxatie uitvoert, is duidelijk vastgelegd
waar de risicotaxatie (meldcode stap 4) wordt uitgevoerd.
•
Beslissingen omtrent het wel/niet melden worden door de beroepskracht
(met zonodig ook advies van Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling en/of het Steunpunt Huiselijk Geweld) en hiertoe volgens de
meldcode aangewezen deskundige beroepskrachten genomen (meerderheidsbesluit).

5. Privacy en dossiervorming
Signalen die een vermoeden van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling bevestigen of ontkrachten, contacten over deze signalen,
stappen die worden gezet, besluiten die worden genomen en
vervolgaantekeningen over het verloop worden vermeld in het dossier van de
cliënt/ jeugdige.
•
Feiten en hypothesen/veronderstellingen worden in de verslaglegging uit
elkaar gehouden, de status van hypotheses wordt goed weergegeven en de bron
wordt vermeld als de informatie afkomstig is van een ander.
•
Privacyregelgeving, beroepsgeheim, algemene zwijgplicht, specifieke
zwijgplicht, meldrecht zijn begrippen die bekend zijn bij de medewerkers. Zo ook
wat te doen bij conflict van plichten.
•

6. Communicatie
• Met ouders en jongeren van 12 jaar en ouder wordt tijdig gesproken over
vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld; zij worden ook tijdig
geïnformeerd over de eventuele melding.
• In uw PR-materiaal (website, folders voor klanten) staat vermeld dat u werkt
volgens de meldcode.
• Cliënten zijn ervan op de hoogte dat zij bezwaar kunnen maken bij een
melding en worden ook gehoord.
• Medewerkers beschikken over de lokale sociale kaart.
7. Scholing
•
Regelmatige, terugkerende scholing op gebied van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld is opgenomen in het (meerjaren) scholingsbeleid.
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Alle nieuwe medewerkers krijgen in het eerste jaar scholing op het gebied van
kindermishandeling indien zij deze nog niet hebben gehad.
•
Alle medewerkers zijn voldoende geschoold om kindermishandeling te kunnen
signaleren en te werken volgens de meldcode.
Checklist Implementatie meldcode huiselijk geweld
•

Bijlage 9
•
•
•
•
•
•
•

Taken /verantwoordelijkheden aandachtsfunctionaris KM/HG

Meldcode KM en HG implementeren en zorg dragen voor de borging ervan.
Aanspreekpunt voor interne collega’s die zorg hebben over een kind en denken aan KM en
HG.
Aanspreekpunt voor externe collega’s m.b.t. KM en HG.
Bijdrage leveren aan zorgmeldingen.
Thema KM en HG op de agenda houden.
Informatie m.b.t. thema KM en HG onder de aandacht houden.
Organiseren van deskundigheidsbevordering m.b.t. thematiek KM en HG.

ANDACHTSFUNCTIONARIS Checklist Implementatie meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling gewenst
4. Methodiek In orde Actie N.v.t.
gewenst
5. Privacy en dossiervorming In orde Actie N.v.t.
gewenst
6. Communicatie In orde Actie N.v.t.
gewenst
7. Scholing In orde Actie N.v.t. gewenst
8. Tot slot In orde Actie N.v.t.
gewenst
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