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2. Inleiding
Voor u ligt het concept School Ondersteuningsprofiel (SOP) van Echnaton 20152016. Passend Onderwijs is sinds augustus 2014 een feit en voortschrijdend inzicht
en de veranderingen in de jeugdzorg vragen om aanpassingen in het al verouderde
ondersteuningsprofiel 2013-2014. De Wet Passend Onderwijs vraagt scholen
helderheid en transparantie in de ondersteuning die zij aan leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften kunnen bieden. Ten aanzien van de extra ondersteuning
is door het samenwerkingsverband bepaald dat alle VO-scholen in Almere in de
breedte leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte opvangen. Concreet
houdt dit in dat scholen zich niet specialiseren in een bepaald soort ondersteuning,
maar vele vormen van basis- en lichte ondersteuning kunnen bieden.
Elke VO-school kan tenminste de basisondersteuning, zoals beschreven in het
referentiekader Passend Onderwijs, verzorgen. De basisondersteuning zal per
school dan ook redelijk gelijk zijn. Hoe de lichte ondersteuning wordt vormgegeven
verschilt per school. De ondersteuningsprofielen moeten echter wel bekeken
worden in samenhang met de andere scholen van het samenwerkingsverband.
Gezamenlijk verzorgen alle VO-scholen namelijk een dekkend aanbod in de regio.
Tegen deze achtergrond hebben alle VO-scholen een School Ondersteuningsprofiel
uitgewerkt, waarin zowel de basisondersteuning als de lichte ondersteuning is
beschreven.
Passend Onderwijs is nog voortdurend in ontwikkeling. Inherent aan deze
ontwikkelingen zullen scholen moeten meebewegen, aanpassen en verbeteren. De
zorgstructuur en de ondersteuningsmogelijkheden zullen dus ook volop in beweging
blijven. Uiteraard om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zo goed
mogelijk te begeleiden en zoveel mogelijk plaatsingen binnen het reguliere VO
mogelijk te maken. Het handelingsgericht werken en het werken met OPP’s
(ontwikkelingsperspectief) is maatgevend geworden. Het doel hiervan is tweeledig.
Het stuurt professionals aan om doel- en handelingsgericht te werken en maakt het
voor ouders inzichtelijk waar de ondersteuning uit bestaat en hoe die wordt
vormgegeven.
Deze handelingsgerichte werkwijze maakt ook onze grenzen inzichtelijk. Wij kunnen
niet alle kinderen bedienen in onze reguliere setting. Sommige leerlingen hebben
zwaardere vormen van ondersteuning nodig van mentoren, vakdocenten en
begeleiders. Vaak is deze zwaardere ondersteuning van blijvende aard en kunnen
wij daar niet in voorzien. Ook wanneer de veiligheid van leerlingen en personeel
niet gewaarborgd kan worden, zal meer nodig zijn dan wij kunnen bieden.
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Door de inzet van de OPP’s kunnen wij duidelijk de zwaardere
ondersteuningsbehoefte in kaart brengen en samen met ouders naar een meer
passende onderwijsplek binnen het VSO kijken.
De financiering van de extra ondersteuning die scholen bieden, is afkomstig vanuit
het samenwerkingsverband. Aan de hand van het leerlingaantal ontvangt de
reguliere PO- of VO-school geld en menskracht om de leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag te kunnen begeleiden. Scholen hebben de vrijheid om bij de
aanwending van deze middelen eigen keuzes te maken. Deze moeten er toe leiden
dat leerlingen met een meer complexe vraag ook echt verder worden geholpen
in/bij hun ontwikkeling.
Ouders worden op de informatie- en open avonden geïnformeerd over de extra
ondersteuningsmogelijkheden die Echnaton kan bieden. Daarnaast is het School
Ondersteuningsplan inzichtelijk voor alle ouders via de website. Voor specifieke
vragen kunnen ouders bij het begeleidingsteam terecht. De piramide in figuur 1 zal
gebruikt worden om uitleg te geven over Passend Onderwijs en de mogelijkheden
van Echnaton bij extra ondersteuningsbehoeften. De piramide wordt aangevuld met
een kort overzicht van de basis- en lichte ondersteuning die Echnaton biedt.

Zware ondersteuning
VSO, niet reguliere leerling

Extra, lichte ondersteuning
Individueel arrangement op basis
van OPP, reguliere leerling, lwooleerling
Basisondersteuning
Toegankelijk voor alle leerlingen
zonder indicatie of toewijzing. Regulier
ondersteuningsaanbod, beperkt
individueel maatwerk

Figuur 1: Piramide van zorg.
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3. Visie op zorg en ondersteuning
Het uitgangspunt van onze visie op zorg sluit aan bij de visie van het onderwijs op
Echnaton. Deze visie is: “Elk kind (h)erkend.”
In de zorg hebben we een aantal uitgangspunten om dit te bereiken. Allereerst
gaan wij uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van elk kind. Door
daarnaar te kijken proberen we vanuit betrokkenheid en relatie de leerlingen te
begeleiden in hun didactische ontwikkeling, maar zeker ook in hun persoonlijke
ontwikkeling. Met die insteek hebben we een stevige basisondersteuning waarin de
mentoren en vakdocenten een hoofdrol vervullen.
Door goede communicatie en openheid naar leerlingen, ouders, collega’s en
mogelijke andere betrokkenen, willen we gezamenlijk deze verantwoordelijkheid
aangaan. Samenwerken is essentieel in de zorg en begeleiding van leerlingen.
Daarnaast is handelingsgericht en methodisch werken een leidraad om het eigen
professionele handelen te kunnen monitoren, sturen en verbeteren. Ook maakt het
inzichtelijk voor leerlingen en ouders wat wij doen en hoe wij werken.

4. De zorgstructuur van Echnaton
De eerstelijns zorg is de verantwoording van de mentor. Ieder team heeft een
leerlingcoördinator en daarnaast een leerlingbegeleider die ook deel uitmaakt van
het zorgteam. De leerlingcoördinator handelt zaken af als te laat komen, verzuim,
uitstuur, maar heeft ook een sterk signalerende functie, evenals de mentoren.
Wanneer er zorg is die de eerstelijnsondersteuning overstijgt, zal de
leerlingbegeleider worden ingeschakeld door de mentor of leerlingcoördinator. De
leerlingbegeleider vormt de tweede lijn in samenwerking met de teamleider, de
leerlingcoördinatoren en de zorgcoördinator. De teamleider is niet bij de
daadwerkelijke begeleiding betrokken, tenzij er zwaardere sanctionerende
maatregelen moeten worden genomen. Dat is een taak van een teamleider.
Het zorgteam van Echnaton bestaat uit een teamleider met portefeuille Zorg, de
zorgcoördinator, de schoolpsycholoog, de leerlingbegeleiders (ieder verbonden aan
een afdeling), rt’er/dyslexiespecialist en de coördinator van Echna-Extra (voormalig
OpdeRails). Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (intern en/of
extern) is er wekelijks zorgoverleg. Om de week is dat een Intern Zorg Overleg
(IZO), de andere week is dat een multidisciplinair team, het Zorg Advies Team
(ZAT). Om leerlingen te bespreken is altijd toestemming van gezaghebbenden
nodig.
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Intern zorgoverleg:
In het Intern Zorg Overleg participeren alle leerlingbegeleiders, medewerker
Passend Onderwijs, de rt’er/dyslexiespecialist, de schoolpsycholoog, de
zorgcoördinator, de jongeren maatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige.
Uitgangspunt in het interne zorgoverleg is vroegtijdig ondersteuning bieden bij
eerste signalen van zorg. Bij complexe problematiek zal opschaling naar het Zorg
Advies Team (ZAT) plaatsvinden.
Het ZAT
De vaste deelnemers van het ZAT zijn: de zorgcoördinator (voorzitter), de
leerlingbegeleiders, de coördinator van Echna-Extra, de schoolpsycholoog, de
teamleider met portefeuille Zorg en medewerkers van GGZ, Leerplicht, GGD
(schoolarts), wijkteam, Veilig Thuis, Tactus en Intermetzo. Op afroep sluiten de
jeugdwijkagent of andere medewerkers van externe instanties aan.
Het zorgadviesteam heeft diverse functies:
1. Advies: Vormgeven van arrangementen (extra ondersteuning).
2. Advisering en consultatie hulpverlenings- en onderwijsmogelijkheden binnen
en buiten school.
3. Vroegtijdig signaleren van uitval.
4. Interne en externe zorg samenbrengen tot één plan.
5. Evaluatie van de zorg.
6. Advisering betreffende aanvraag toelaatbaarheidsoverleg (TLO)
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3. Basisondersteuning
Schoolbreed:
Een veilig schoolklimaat
Je veilig voelen is een essentieel onderdeel van het pedagogisch schoolklimaat.
Echnaton is een grote school. Om elke leerling te kunnen (h)erkennen, is het
schoolgebouw dan ook verdeeld in kleinere afdelingen. In de ene helft van het
schoolgebouw bevinden zich de leer- en werkruimten van de onderbouwafdelingen.
In het andere deel van het gebouw bevinden zich de bovenbouwafdelingen. Elke
afdeling heeft zo zijn eigen plek in het gebouw. De docenten van een afdeling zijn
mentor en geven zoveel mogelijk les aan de leerlingen van hun eigen klas en de
klassen van de afdeling. Op deze manier leren de docenten hun leerlingen goed
kennen. Zo ontstaat een ‘eigen veilige plek’ waar leerlingen en medewerkers zich
thuis voelen en zich (h)erkend voelen.
Anti-pest beleid
Helaas is pestgedrag iets wat ondanks alle goede zorgen van mentoren, af en toe
voorkomt. Echnaton hanteert een pestprotocol en kan zo nodig één van de
leerlingbegeleiders, die gespecialiseerd is in het geven van ‘anti-pestlessen’,
inzetten. Ook worden mentoren/vakdocenten getraind in het herkennen van
pestgedrag en kunnen zij ondersteunen bij de aanpak hiervan. Het pestprotocol is
te vinden op de site van Echnaton.
Topsportbegeleiding
Echnaton is een Topsport Talent School en is aangesloten bij de Stichting Landelijke
Organisatie Onderwijs & Topsport. Dat betekent dat we leerlingen begeleiding
bieden om het beoefenen van topsport te combineren met het succesvol volgen van
het onderwijsprogramma. Met een aangepast rooster en extra ondersteuning van
de topsportcoördinator, wordt het mogelijk gemaakt om uit te blinken in hun sport
en deel te nemen aan alle verplichtingen die dat sporten met zich meebrengt. Meer
informatie kunt u vinden op www.stichtingloot.nl.
De mentor:
Voor de school is het uitgangspunt dat elk kind de zorg en aandacht krijgt dat het
nodig heeft. Dat betekent dat het kind allereerst goed in beeld moet zijn bij de
mentor. De leerling wordt gezien en gekend. De mentor biedt de volgende zorg:
 Bewaken van leerontwikkeling: tijdig leerproblemen signaleren
 Leerontwikkeling bespreken met ouders
 Leerproblemen aanpakken met behulp van OPP
 Bijdragen aan ontwikkeling van sociale vaardigheden
 Aandacht voor sociaal-emotioneel welbevinden
 Bijdragen aan veilig school- en klassenklimaat
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Zorg signaleren en bespreken met leerling, ouders en zorgteam binnen
school (didactisch, ontwikkeling, sociaal-emotioneel, opvoedkundig)
Loopbaanbegeleiding

De vakdocenten:
De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de leerprestaties, een veilig leerklimaat
en het welbevinden van de leerlingen in de vaklessen. Daarnaast zal een vakdocent
zoveel mogelijk de extra ondersteuning bieden aan leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Ook de vakdocent heeft een signaalfunctie.
Leerachterstanden en leer- en/of gedragsproblemen worden teruggekoppeld naar
de mentor.
Dyslexiespecialist
Leerlingen die met een dyslexieverklaring de school binnen komen, maken gebruik
van de aanpassingen die zij nodig hebben bij de mate van dyslexie waarvan sprake
is. De aanpassingen en ondersteuning variëren van verlenging van toetstijd tot het
werken met een laptop, inzet van een Daisy speler of Kurzweil 3000. Deze
begeleiding komt tot stand op basis van de gegevens die vanuit het basisonderwijs,
ouders en externe instanties aangeleverd worden. De leerling, van wie bij
binnenkomst op school de mate van dyslexie niet duidelijk is en van wie ook geen
verklaring voorhanden is, wordt door de dyslexiespecialist van Echnaton gescreend.
Voor een dyslexieonderzoek zal verwezen worden naar externe specialistische
instellingen of Passend Onderwijs. Het dyslexieprotocol is te vinden op de site van
Echnaton.
Leerlingen met dyscalculie of dyspraxie worden eveneens gesignaleerd vanuit de
gegevens die de basisschool aanlevert. Door de dyslexiespecialist wordt per leerling
bekeken waaruit de hulp moet bestaan en wie die hulp het beste kan verlenen.
Indien onderzoek naar dyscalculie of dyspraxie noodzakelijk is, zal doorverwezen
worden naar externe instanties.
Leerlingbegeleiders
Elke afdeling heeft één of twee leerlingbegeleiders. Allen zijn gespecialiseerd in
leer-en/of gedragsproblematiek en sociaal-emotionele problematiek. Zij
ondersteunen en adviseren mentoren/docenten bij het omgaan met
ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Dit kan specifiek gericht zijn op een
leerling, maar ook op meerdere leerlingen tegelijk. Verder kunnen
leerlingbegeleiders leerlingen kortdurend ondersteunen bij sociaal-emotionele
problematiek door middel van coaching, psycho-educatie en/of het vinden van
passende externe hulp. Indien nodig bespreken zij de leerling, met toestemming
van ouders, in het intern zorgoverleg of het ZAT. De ondersteuning van een
leerlingbegeleider is kortdurend, dat houdt in dat er een tot vijf individuele
gesprekken plaatsvinden inclusief adviesgesprekken met docenten.
8

De schoolpsycholoog
De schoolpsycholoog is niet verbonden aan een specifieke afdeling, maar werkt
schoolbreed. Zij is vertrouwenspersoon voor leerlingen, ouders en personeel van
Echnaton. Verder heeft zij een adviserende rol naar de leerlingbegeleiders,
mentoren en docenten. Indien nodig voor het leerproces van een leerling kan zij
diagnostisch onderzoek doen. Dit betreft afname van verschillende sociaalemotionele vragenlijsten en, indien relevant voor de onderwijsontwikkeling van een
leerling, de afname van een intelligentieonderzoek.
Externe partners jeugdzorg
Er zijn vele externe partners waarmee Echnaton samenwerkt. Indien ouders
toestemming geven aan de leerlingbegeleiders en externe hulpverleners om
informatie met elkaar te delen, wordt er gestreefd naar samenwerking. De
ondersteuning op school wordt waar mogelijk afgestemd op de ingezette externe
hulpverlening. Partners met wie wij veel samenwerken zijn:
 Jongeren Maatschappelijk Werk
 GGZ Fornhese, Max Ernst, Boschman, De Bascule, De Waag, Molemann
 Indigo
 Samen Veilig
 Veilig Thuis
 Wijkteams
 GGD
 Intermetzo
 Matching Talents
 Mind at work
 Oké op school
 Vitree/Triade

5. Extra lichte ondersteuning
De extra zorg wordt verzorgd door de leerlingbegeleiders, de schoolpsycholoog, de
zorgcoördinator en Echna-Extra. Uiteraard spelen de mentoren en vakdocenten
hierin nog steeds een grote rol.
Mentoren en vakdocenten:
In afstemming met leerling, ouders en leerlingbegeleider bieden zij (deels)
begeleiding aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zij blijven een
signalerende functie behouden en dragen bij aan het monitoren/evalueren van de
gezamenlijk opgestelde doelen.
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Leerlingbegeleiders:
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan vanuit de
basisondersteuning geboden kan worden. Voor deze leerlingen is extra lichte
ondersteuning mogelijk. Dit is maatwerk. Door een gerichte probleeminventarisatie
en het kijken naar de talenten en mogelijkheden van de leerling, wordt een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Daarna worden er concrete doelen
opgesteld in samenspraak met leerling en ouders. Indien er externe hulpverleners
betrokken zijn, wordt er altijd naar gestreefd de ondersteuning en doelen op elkaar
te laten aansluiten. De extra ondersteuning is methodisch en handelingsgericht.
Indien nodig worden doelen aangepast/bijgesteld. Het tijdsbestek waarin
leerlingbegeleiders lichte ondersteuning kunnen bieden zal maximaal 2 tot 3
maanden zijn, waarbij acht tot tien (begeleidings)gesprekken plaatsvinden met
leerling en betrokkenen.
Echna-Extra
Voor leerlingen met multiproblematiek is er een mogelijkheid om langere tijd
(maximaal een jaar) intensieve ondersteuning te krijgen. Bij deze leerlingen is vaak
ondersteuning nodig op verschillende gebieden zoals de sociaal-emotionele
ontwikkeling, gedrag en schoolse vaardigheden. Het lange termijn doel van EchnaExtra is het weer zelfstandig functioneren in de klas van de leerling, met uitzicht op
een diploma.
De Echna-Extra begeleiding vindt plaats op de afdeling van de leerling.
De begeleiders zijn allen geschoold in het omgaan met deze doelgroep en de
uitdagingen waar ze voor staan. Vanuit een positieve benadering en het stimuleren
van persoonlijke groei, wordt gewerkt aan leerdoelen. Deze leerdoelen zijn middels
een OPP opgesteld en altijd in samenspraak met leerling, ouders, leerlingbegeleider
en mentor. De communicatielijnen met ouders en externe betrokkenen zijn kort.
Van ouders wordt een actieve rol verwacht in de ondersteuning aan hun kind.
Gedurende de begeleidingsperiode zijn er meerdere evaluatiemomenten met de
leerling, ouders, mentor en leerlingbegeleider, om de gestelde doelen te evalueren
en, waar nodig, bij te stellen. Een Echna-Extra begeleidingstraject wordt afgerond
als de leerling zijn doelen heeft behaald en zonder de hulp kan functioneren in de
klas. De begeleiding kan tevens beëindigd worden als de leerling niet leerbaar blijkt
en korte termijn doelen niet worden behaald. Indien dit het geval is zal de zorg
voor deze leerling opgeschaald worden naar externe hulpverlening of naar zware
ondersteuning. De leerlingbegeleider van de betreffende afdeling blijft altijd
betrokken en behoudt de verantwoordelijkheid voor de leerling.
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De Echna-Extra begeleiders richten zich niet enkel op de leerling. Ook vanuit
docenten en mentoren kunnen er hulpvragen komen over klassenmanagement en
groepsdynamica. Hierin kunnen Echna-Extra begeleiders adviseren en
ondersteunen.
De schoolpsycholoog
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan er afhankelijk van de
vraag/behoefte een beroep worden gedaan op de schoolpsycholoog. Ook hier is
sprake van maatwerk. Zij kan individuele gesprekken verzorgen bij problematiek
die de zorg van een leerlingbegeleider overstijgt. Verder kan zij worden ingezet ter
overbrugging naar externe hulpverlening of voor het verzorgen van psychoeducatie en trainingstrajecten (individueel/groep). Haar interventies zijn kortdurend
van aard. Voor individuele begeleiding betreft dit maximaal 5 gesprekken, de
groepstrainingen duren maximaal drie maanden.
Passend Onderwijs
Onze vaste medewerker van Passend Onderwijs kan begeleiding op maat bieden
aan leerlingen met een diagnose, waaronder een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Voor leerlingen met een fysieke beperking, die in staat zijn om zonder
aanpassingen van het schoolgebouw, te functioneren, geldt dit eveneens. De
begeleiding op maat (arrangement) wordt vormgegeven middels een OPP. Dit gaat
altijd in samenspraak met leerling, ouders en betrokkenen.

6. Zware ondersteuning: VSO
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan een reguliere school kan
bieden. Dat kan zijn omdat zij specialistische en/of intensieve begeleiding nodig
hebben, vanwege een beperking, chronische ziekte of stoornis. Voor deze leerlingen
zijn er in Almere speciale trajecten/scholen. Dit worden stedelijke voorzieningen
(speciaal voortgezet onderwijs) genoemd. Voor deze speciale scholen is een
toelaatbaarheidsverklaring nodig. Passend Onderwijs zorgt ervoor dat de juiste
procedures worden gevolgd.
De speciale voortgezet onderwijs scholen binnen Almere zijn:






Aventurijn (www.aventurijn.almere-speciaal.nl)
Aquarius (www.aquarius.almere-speciaal.nl)
Nautilus (www.nautilus.eduvier.nl)
PRO Praktijkonderwijs (www.proalmere.nl)
OPDC Ortho-Pedagogisch Didactisch Centrum (www.opdc-almere.nl)
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De speciale trajecten zijn:
 Mind at work (Almeerkans, meiden met pit)
 Flevodrome

7. Blik op de toekomst
Verdere professionalisering mentoren en docenten:
Passend Onderwijs vraagt steeds meer vaardigheden van docenten om leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden. De inzet en inspanning van
de mentoren en docenten is groot. Toch is er logischerwijs soms nog
handelingsverlegenheid, omdat wij leerlingen begeleiden die voorheen niet op
regulier onderwijs geplaatst zouden worden. De focus zal net als nu blijven liggen
op verdere professionalisering van mentoren en docenten en het bieden van de
ondersteuning die zij vragen. Dit kan individueel, maar ook middels trainingen van
een docententeam.
Professionalisering zorgteam:
Ons zorgteam is niet alwetend. Het zorgteam leert dagelijks door ervaringen en
evaluaties in de praktijk. Het verfijnen van het werken met een
ontwikkelingsperspectief en het handelingsgericht en methodisch werken, blijven
speerpunt in de professionalisering. Een mooi uitgangspunt van Passend Onderwijs
is dat de expertise vanuit het speciaal voortgezet onderwijs gedeeld wordt met het
reguliere onderwijs. Helaas gebeurt dit sporadisch. Hierin kunnen wij zelf ook een
rol spelen door actief deze kennis te halen bij het speciaal voortgezet onderwijs.
Hiervoor zal een plan van aanpak worden gemaakt, zodat dit werkelijk vorm kan
krijgen. Ook kan extra expertise verkregen worden door het volgen van
training/opleiding. Er zal geïnventariseerd moeten worden aan welke aanvullende
kennis behoefte is.
Uitbreiding trainingsmogelijkheden vanuit eigen zorgteam:
Binnen het interne zorgteam zijn er trainingsvaardigheden op verschillende
gebieden aanwezig, zoals: Rots en Water, faalangst, examenvrees, weerbaarheid
bij meisjes, agressieregulatie en sociale vaardigheden. Momenteel worden
trainingen nog veel door onze externe partner Oké op school verzorgd. De wens is
om trainingen meer door eigen trainers te laten verzorgen. Deels omdat het aantal
trainingen door Oké op school beperkt is, maar ook omdat er hierdoor sneller
geïntervenieerd kan worden op zichtbare problematiek. De lijnen met mentoren,
docenten en ouders zijn korter dan bij trainingen vanuit een externe organisatie,
waardoor inbedding van de vaardigheden die leerlingen leren in de schoolcontext,
worden vereenvoudigd en vergroot.
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Ontwikkeling Echna Extra
Momenteel wordt er door Echna-extra voornamelijk curatief gewerkt. Dat houdt in
dat we leerlingen middels Echna extra ondersteuning bieden op het moment dat er
al flinke zorg is. Graag willen wij Echna extra ook preventief gaan inzetten. Door
vroegtijdige signalering kan in een eerder stadium kortdurende ondersteuning
geboden worden, waardoor de ondersteuningsbehoefte niet dermate groot wordt
dat wij moeten doorverwijzen naar zwaardere vormen van ondersteuning. Verder
vindt de ondersteuning momenteel voornamelijk individueel plaatst. We willen
effectiever werken door leerlingen met eenzelfde hulpvraag groepsgewijs
ondersteuning aan te bieden. Hierdoor leren ze van elkaar en kunnen we meerdere
leerlingen extra begeleiding bieden. Te denken valt aan groepsgewijs
planningsvaardigheden aanleren, maar ook aan groepstrainingen op sociaal
emotioneel gebied. De toekomstvisie is dus inzet op zowel curratieve- als
preventieve ondersteuning.
Veiligheid
Hoewel wij pesten niet tolereren en daar actief op reageren (zie pestprotocol), blijft
het soms lastig om alle onveilige sociale situaties te zien. Dit komt deels doordat
veel communicatie tussen leerlingen online verloopt. Om beter inzicht te krijgen in
de sociale verhoudingen en onderlinge relaties in een klas is het onze wens om een
digitaal sociogram in te zetten. Dat is een bewezen effectief hulpmiddel om gericht
te kijken naar veiligheid en sneller te kunnen reageren op onveilige situaties. Vaste
lessen in het omgaan met sociale media behoort eveneens tot een gewenste
interventie om een bijdrage te leveren aan de veiligheid op school.
Tijden veranderen en om veiligheid vorm te blijven geven, vraagt dat soms de
ontwikkelingen in de maatschappij ook in een schoolcontext te bekijken.
Radicalisering is één van de ontwikkelingen die wij als school serieus moeten
nemen. Twee mensen uit het zorgteam zullen opgeleid worden in het herkennen en
bespreekbaar maken van dit onderwerp. De insteek is om vervolgens deze kennis
middels trainingen aan al het personeel over te dragen.
Dyslexie
Voor de toekomst is er de wens de begeleiding van leerlingen met dyslexie anders
vorm te geven. De mentor zal bij alle leerlingen met dyslexie het eerste
aanspreekpunt zijn. De mentor monitort hoe de leerling zich redt binnen school (op
cognitief en sociaal-emotioneel gebied) en waar de behoeftes op het gebied van
compenserende en dispenserende maatregelen van de leerling liggen. Indien
compenserende of dispenserende maatregelen nodig zijn, zal dit altijd in overleg
zijn met de dyslexiespecialist en/of leerlingbegeleider. Op elke afdeling binnen de
school zullen twee dyslexiecoaches zijn.
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Dit zijn docenten, idealiter een docent Nederlands en een docent vreemde talen, die
leerlingen en docenten extra kunnen ondersteunen op het gebied van dyslexie.
Onder deze ondersteuning kan vallen het (kortdurend) krijgen van bijles en hulp bij
het gebruik van een laptop, Daisy speler, Kurzweil etc. Uitgangspunt in de
begeleiding is het aanleren van zelfredzaamheid in het omgaan met dyslexie.
Schoolbreed zal er één dyslexiespecialist zijn. De specialist ondersteunt de
dyslexiecoaches, kan de leerlingen met zwaardere dyslexie begeleiden en monitort
in hoeverre het dyslexieprotocol wordt nageleefd binnen school.
Of de begeleiding van leerlingen met dyslexie ook daadwerkelijk op bovenstaande
manier kan worden vormgegeven in de toekomst, zal met voortschrijdend inzicht
moeten blijken.

8. Bijlage: Overzicht Passend Onderwijs op Echnaton

Zware OndersteuningVoortgezet Speciaal
Onderwijs
Niet reguliere leerling
Extra Lichte ondersteuning
Individueel arrangement op basis
van Ontwikkelingsperspectief
(OPP), reguliere leerling, lwooleerling
Basisondersteuning
Toegankelijk voor alle leerlingen
zonder indicatie of toewijzing. Regulier
ondersteuningsaanbod, beperkt
individueel maatwerk

Basisondersteuning:








De mentor: eerstelijnszorg
bewaken van leerontwikkeling: tijdig leerproblemen signaleren
leerproblemen aanpakken met behulp van OPP
bijdragen aan ontwikkeling van sociale vaardigheden
aandacht voor sociaal-emotioneel welbevinden
bijdragen aan veilig school- en klassenklimaat
zorg signaleren en bespreken met zorgteam binnen school (didactisch, ontwikkeling, sociaalemotioneel, opvoedkundig)
loopbaanbegeleiding
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Vakdocenten:
verantwoordelijk voor de leerprestaties
een veilig leerklimaat bieden
welbevinden van de leerlingen
Een veilig schoolklimaat:
toezicht
leerlingen kennen-kleinere afdelingen met vaste docenten
anti-pest beleid/protocol
Dyslexie/dyscalculie:
hulp op basis van onderzoek aangeleverd vanuit het basisonderwijs of instelling
screening
hulpmiddelen/tijdverlening
Remedial teaching
Leerlingbegeleiders:
gespecialiseerd in leer-en/of gedragsproblematiek en sociaal-emotionele problematiek
kortdurende ondersteuning leerlingen
psycho-educatie
adviserende rol naar docenten
verwijzingen naar externe hulp en samenwerking tot stand brengen
trainingen docenten
Psycholoog:
vertrouwenspersoon
afname diagnostiek
adviserend naar leerlingbegeleiders

Extra lichte Ondersteuning:
Mentoren en docenten:

extra ondersteuning bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
Leerlingbegeleiders:

gerichte probleeminventarisatie m.b.v. opstellen Ontwikkelingsperspectief

uitgaand van talenten en kwaliteiten

vormgeven van arrangementen

concrete leerdoelen opstellen

methodisch werken

samenwerkend met ouders en externe hulpverleners

verzorgen van trainingen
Echna-extra:

intensieve ondersteuning voor leerlingen met multiproblematiek

traject gedurende langere tijd

toewerken naar zelfstandig kunnen functioneren in de klas

positieve benadering

korte communicatielijnen met alle betrokkenen

ondersteuning docenten: klassenmanagement & groepsdynamiek
Psycholoog:

individuele gesprekken

overbrugging naar externe hulpverlening

adviserend naar zorgteam

vormgeven van arrangementen

eerste deskundige bij een toeleiding

diagnostiek
Passend Onderwijs:

begeleiding op maat aan leerlingen met een LGF (voormalig rugzak leerling) en leerlingen met
een taalontwikkelingsstoornis

arrangementen vormgeven
 extra ondersteuning
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