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1 De ondersteuning binnen het Gymnasium
Celeanum
1.1 Inleiding
Het Gymnasium Celeanum, vanaf hier aangeduid als Celeanum, is een zelfstandig categoraal gymnasium en staat bekend
om de veilige en prettige sfeer. De komende vijf jaren zijn maatwerk en omgaan met verschillen speerpunt van het
schoolbeleid. Maatwerk, ruimte bieden en kansen geven zijn kernwaarden. Wij willen, waar nodig, zorg op maat bieden
aan onze leerlingen. Zowel de begeleiding van onze leerlingen als de extra ondersteuning die het Gymnasium Celeanum kan
bieden is gedocumenteerd in dit Ondersteuningsplan 2019-2022.
De primaire taak van het Gymnasium Celeanum is het geven van goed onderwijs. Het overdragen van kennis en
vaardigheden aan kinderen in ontwikkeling kan echter niet los gezien worden van de context van hun totale ontwikkeling.
Als school bieden wij jonge mensen niet alleen onderwijs op het gebeid van kennis en vaardigheden, we hebben ook een
belangrijke functie in hun ontwikkeling tot volwassenheid (zie Schoolplan 2019-2022, Onderwijs en begeleiding).
Aangezien leerlingen in hun ontwikkeling allerlei hindernissen kunnen tegenkomen waardoor zij ook in hun functioneren op
school belemmerd worden, is het zaak dat er op school aandacht en ruimte is om leerlingen te begeleiden bij het omgaan
met die obstakels of het vermijden daarvan. We noemen dat basisondersteuning, lichte extra ondersteuning en zware extra
ondersteuning. De ondersteuning is ook van toepassing op leerlingen die zich zónder noemenswaardige problemen goed
ontwikkelen. Het Gymnasium Celeanum biedt hun een uitdagende leeromgeving die hen stimuleert op deze weg verder te
gaan. Onze school biedt ondersteuning in het besef dat wij slechts één schakel in de opvoeding van de leerling, naast
ouders, familie, vrienden en allerlei andere sociale netwerken van de leerling zijn.
De leerlingbegeleiding op onze school kunnen we definiëren als het geheel van activiteiten die tot doel hebben de
leerlingen zowel individueel als in groepsverband optimaal laten profiteren van het aanbod van de school.
Hierbij zijn drie aspecten te onderscheiden:
1.

De begeleiding van het leerproces

2.

Begeleiding van het proces van studie- en beroepskeuze

3.

Sociaal-emotionele begeleiding

1.2 Missie
Het Celeanum biedt een breed en verdiepend, gymnasiaal onderwijsprogramma. Het Celeanum levert een bijdrage aan de
ontwikkeling van zijn leerlingen tot mensen die zelfstandig zijn, creatief denken en verantwoordelijkheid nemen. Wij
realiseren dit binnen een veilig leer- en leefklimaat. Het Celeanum gaat daarbij uit van de universele mens.

1.3 Visie op ondersteuning
Het Celeanum zorgt ervoor dat leerlingen in een veilige en stimulerende leeromgeving hun diploma kunnen halen. Dit geeft
ons tot taak om de begeleiding van de leerlingen in al haar aspecten goed te organiseren.
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Er wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat dat recht doet aan de basisbehoeften van de leerlingen, nl. aan het
ontwikkelen van de behoefte aan relatie (ik mag er ook zijn), competentie (ik kan het), de behoefte aan onafhankelijkheid
(ik kan het zelf) en de behoefte aan veiligheid.
De leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen toekomst. Het Celeanum wil het eigenaarschap van leerlingen
vergroten en leerlingen bij alle vormen van activiteiten en onderwijs actief betrekken (zie Schoolplan 2019-2022, Onderwijs
en begeleiding).

1.4 Speerpunten voor de periode 2019 - 2022
In de schooljaren 2019-2022 zal het Celeanum het Willers- en- Kunnersprincipe verder ontwikkelen (H3). Maatwerk en
omgaan met verschillen zijn leidraad voor ondersteuning en begeleiding, deskundigheidsbevordering en het
pedagogisch/onderwijskundig klimaat. De ontwikkelingen van Passend Onderwijs sluiten hier naadloos bij aan.
Voor 2022 hebben wij de volgende aanpassingen voor ogen:


intern werken met een Kernteam (zorgcoördinator, orthopedagoog/gz-psycholoog, jeugd- en gezinswerker) om
de juiste interne ondersteuning voor de leerling uit te zetten;



vanuit het Kernteam, indien nodig, snel schakelen naar de sociale wijkteams of andere partners om de juiste
externe ondersteuning voor de leerling uit te zetten;



preventieve ondersteuning verder uitbouwen;



uitbreiding van het didactisch en pedagogisch repertoire van docenten. De docent zal bewuster rekening houden
met de verschillen die er zijn tussen leerlingen qua cognitieve vermogens, leerstijl en ondersteuningsbehoefte;



differentiëren binnen klassenverband met name voor leerlingen met een OPP (Ontwikkelingsperspectiefplan).



meer aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen.

Onderstaande aanpassingen beschreven in het Zorgplan 2014-2018 willen we borgen.


kennis van het personeel vergroten t.a.v. de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte;



aanvullende voorzieningen bijstellen en borgen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte;



het handhaven van de gewenste extra ondersteuning ondanks de afname van de financiële middelen in verband
met de verevening van beschikbare gelden voor zware ondersteuning;



het digitale leerlingendossier optimaal gebruiken.
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2 Voorwaarden voor een goed werkklimaat
Een goede begeleiding en ondersteuning staat of valt met een goed werkklimaat op school. Dat wil zeggen dat de docent
passende eisen stelt aan de leerling en de leerling op zijn/haar beurt een goede studiehouding heeft.
De docent heeft tot taak de leerling positief te stimuleren. Een gymnasiumklas is geen homogene groep. Er zijn leerlingen
die hard moeten werken om het vereiste niveau te halen en daarnaast zijn er leerlingen die extra uitdagingen aankunnen.
De lesstof, toetsing en beoordeling moeten aansluiten bij de mogelijkheden van de gemiddelde vwo-leerling.
De schoolleiding heeft tot taak het niveau van de lesstof, toetsing en beoordeling te bewaken. Indien er zorgen zijn met
betrekking tot het niveau, zal de schoolleiding overleg voeren met de betreffende sectie of docent. Afhankelijk van de
situatie kan de schoolleiding de controle op het betreffende vak verscherpen.
De schoolleiding biedt scholing aan voor docenten, tutoren en overige personeelsleden zodat zij adequaat kunnen inspelen
op de veranderde opvattingen over hun rol op het gebied van leer-, ontwikkelings- en gedragsproblematiek.
De leerling heeft de plicht tijdens de lessen actief met de lesstof mee te doen en zich positief te gedragen. Verder dient hij
het huiswerk en de opdrachten uit de studiewijzer naar behoren uit te voeren. Indien een leerling in gebreke blijft, kan de
docent maatregelen treffen.
Indien een leerling niet aan de gestelde eisen m.b.t. tot werkhouding en inzet voldoet, kan de docent en/of schoolleiding
passende maatregelen nemen.
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3 Willers-en-kunnersprincipe
De komende vijf jaren zijn maatwerk en omgaan met verschillen speerpunt van het schoolbeleid. De komende vijf jaren zal
het Willers-en-kunnersprincipe leidraad zijn in het schoolbeleid.

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Steeds weer zoeken we naar manieren om leerlingen te motiveren en te
stimuleren de juiste prioriteiten te stellen.
Binnen onze school is het willers-en-kunnersprincipe ontwikkeld.
Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften willen wij dit borgen door middel van individuele
ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP), welke SMART geformuleerd zijn.
In het kort komt het willers-en-kunnersprincipe erop neer dat we:


goed gemotiveerde en goed presterende leerlingen belonen met extra faciliteiten en privileges;



onderpresterende leerlingen met motivatieproblemen strakker houden, begeleiden en proberen uit te dagen;



gemotiveerde leerlingen met moeite in bepaalde vakken extra begeleiding en steun bieden;



leerlingen met onvoldoende capaciteiten en onvoldoende motivatie begeleiden naar een ander schooltype.
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4 Wat bieden wij aan ondersteuning?
4.1 Inleiding
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is het Celeanum tot een nog zorgvuldiger plaatsing overgegaan van de
aangemelde leerlingen. De leerlingen worden gescreend door een intakecommissie bestaande uit conrector klas 1 en 2, de
twee docenten en het Kernteam (zorgcoördinator, orthopedagoog/gz-psycholoog en jeugd- en gezinswerker).
Indien er twijfels zijn, vindt er overleg plaats met de basisschool. Indien nodig vindt er mondelinge overdracht (warme
overdracht) plaats vanuit de basisschool. Uiteraard wordt er ook met de ouders overlegd. Wij streven ernaar dat de
leerling op het Celeanum zijn diploma haalt. Er is een inspanningsverplichting van leerling, ouders en school om het beste
uit de leerling te halen. Er zijn echter wel grenzen aan de zorg die het Celeanum aan kan bieden (zie 4.7).
In de ondersteuningskaart wordt het huidige ondersteuningsaanbod in beeld gebracht (zie bijlage 7.6). Jaarlijks wordt de
ondersteuningskaart bijgesteld.

4.2 Grenzen aan ondersteuning
Het Gymnasium Celeanum biedt een breed en verdiepend gymnasiaal programma en de cognitieve ontwikkeling van een
leerling kan niet los worden gezien van de totale ontwikkeling van de leerling. In de totale ontwikkeling nemen
zelfstandigheid, creatief denken, verantwoordelijkheid en socialisatie een belangrijke plek in op het Celeanum.
De school ziet het daarom als haar taak om leerlingen te begeleiden bij het omgaan met factoren die het leerproces verstoren.
Er zijn echter wel grenzen aan de ondersteuning die het Celeanum kan bieden.

Grenzen worden ervaren als leerlingen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

niet in klassenverband kunnen werken;
niet in groepsverband kunnen werken;
niet aanraakbaar zijn voor medeleerlingen;
bovenal niet coachbaar zijn, wat wil zeggen als zij niet in staat zijn om in grote lijnen deel
te nemen aan het reguliere proces, op tijd kunnen komen, of hun spullen kunnen
ordenen;
onvoorspelbaar gedrag laten zien, of zichzelf of de omgeving in gevaar brengen;
op meerdere terreinen begeleid moeten worden als er sprake is van meerdere problematieken tegelijkertijd
(comorbiditeit).
Eén op één begeleiding kan de school niet structureel bieden.
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5 Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)
Wij vinden het erg belangrijk dat de ouder(s)/ verzorger(s) goed op de hoogte zijn van wat er binnen de school met hun
kind gebeurt. De school werkt in partnerschap met de ouder(s)/verzorger(s). Alle algemene informatie is te vinden op de
site en in de schoolgids.
De informatievoorziening van de school betreffende het kind geldt, binnen bepaalde grenzen, voor beide
ouders/verzorgers, ook als zij niet meer samenwonen (zie bijlage Informatievoorziening gescheiden ouders-verzorgers).
Aan het begin van het schooljaar zijn er voor alle jaarlagen ouderavonden. Tijdens deze avonden krijgen de ouder(s)/
verzorger(s) informatie over de gang van zaken en maken ze kennis met de tutor van hun kind. De tutor is het eerste
aanspreekpunt voor hen. Voor klas 3 wordt er tijdens de ouderavond aan het begin van het schooljaar ook voorlichting
gegeven over de profiel- en vakkenkeuze door de decaan.
Na periode 1 en 2 zijn er spreekavonden naar aanleiding van het rapport. Tijdens deze avonden kunnen de ouders met de
vakdocent, de tutor en de zorgcoördinator de vorderingen van hun kind bespreken. Na periode 3 kunnen de ouders met
hun kind spreken met de tutor en de conrector. In klas 1 en 2 kan de leerlingen zijn ouders vergezellen. Vanaf klas 4 moet
de leerling de ouders vergezellen bij de spreekavonden. De leerling maakt immers een snelle ontwikkeling door: binnen 4
jaar is de leerling tot jong volwassene uitgegroeid die in principe zelfstandig moet kunnen studeren of werken.
Verder zijn er voor klas 1 t/m 5 klankbordgroepen. Klankbordgroep ouders, ouders die graag mee willen denken over de
gebeurtenissen in een jaarlaag, komt 4 keer per jaar bij elkaar om met een conrector van gedachten te wisselen over de
gang van zaken op school. Klankbordgroep leerlingen, per jaarlaag kunnen leerlingen 4 keer per jaar met de conrector
overleggen over het onderwijs, toetsrooster (toetsdruk ) etc.
Verder kent de school een ouderraad die allerlei activiteiten organiseert en de school ondersteunt bij een aantal
initiatieven. Ouders die zitting willen nemen in de ouderraad, kunnen zich verkiesbaar stellen.
Het is uiteraard altijd mogelijk voor een ouder om een afspraak te maken met de tutor, een docent, een intern begeleider,
de leerlingbegeleider, een conrector, de decaan of de zorgcoördinator.
Gedurende het hele schooljaar kunnen ouders de schoolvorderingen en aanwezigheid van hun kinderen volgen via het
digitale Magisterleerlingvolgsysteem. Zodra de leerling 18 is, vervalt het inzagerecht van de ouders. Als de leerling 18 is, is
hij zelf verantwoordelijk om zijn ouders te informeren .
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6 Ondersteuningsstructuur
6.1 Ondersteuningsstructuur
Binnen de leerlingbegeleiding worden verschillende vormen onderscheiden:


begeleiding op cognitief vlak (bij leerproblemen);



begeleiding bij sociaal- emotionele problemen.

In dit ondersteuningsplan wordt de aandacht specifiek gericht op de begeleiding van sociaal-emotionele problemen en
problemen op cognitief gebied. Deze begeleiding wordt door zowel interne als externe actoren vormgegeven in de
basisondersteuning, de lichte extra ondersteuning en de zware extra ondersteuning.

6.1.1 Basisondersteuning
Vakdocent
Is het eerste aanspreekpunt voor een leerling tijdens de lessen en begeleidt het leerproces t.a.v. het eigen vak. Indien
een leerling problemen heeft met de lesstof, zal de vakdocent eerst zelf extra hulp aanbieden. Daarnaast kan de docent
bijles adviseren. Als de docent problemen van andere aard signaleert, schakelt hij de tutor in.

Tutor


speelt een verbindende rol in de leerlingbegeleiding.



is het aanspreekpunt voor de leerling in zijn groep, als ook voor de ouder/verzorger, de vakdocent van de leerling
met sociaal-emotionele problemen.



overlegt met de ouder/verzorger bij (meer complexe) problematiek.



is verantwoordelijk voor het opstellen, indien nodig, van een plan van aanpak (individueel handelingsplan) van zijn
tutorleerling of van zijn hele groep (format van school) en wordt daarbij ondersteund door de leerlingenbegeleider,
eventueel in samenspraak met de betreffende conrector.



geeft bij voorkeur vaklessen aan zijn tutorleerlingen.



bevordert een juiste werkhouding en een goede sfeer in de klas.



voert individuele of klassikale gesprekken tijdens het tutoruur in klas 1 t/m 4. Voor klas 5 en 6 vinden deze
gesprekken op afspraak plaats.



volgt de planning en resultaten van zijn tutorleerlingen via de individuele gesprekken, het leerlingvolgsysteem en de
toetsresultaten.



bespreekt de planning en resultaten met hen tijdens individuele gesprekken; daarnaast komen het welbevinden en
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling ter sprake.



is op de hoogte van de verslagen van de orthopedagoog/gz-psycholoog, taal- en dyslexiecoach, leerlingbegeleider,
jeugd- en gezinswerker en betrekt hun opmerkingen in de gesprekken met de leerlingen.



houdt de conrector minimaal twee keer per periode op de hoogte van de ontwikkelingen van de individuele
leerlingen in zijn klas.
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bespreekt met de conrector relevante informatie tijdens het tutorenjaarlaagoverleg. Tijdens dit overleg bespreken
zij belangrijke informatie voor de hele jaarlaag en dragen ze zorg voor een goede afstemming van hun taken.



beheert het leerlingvolgsysteem van elk van zijn tutorleerlingen en voert relevante informatie in.



bereidt de rapportvergaderingen voor, samen met de conrector, en zit deze ook voor.



van klas 1 zit de teamvergadering van klas 1 voor.



ondersteunt, naast de decaan, tevens het keuzeproces in klas 3 t/m 6 met betrekking tot profiel –en vakkenkeuze,
vervolgstudie en beroepskeuze.



bespreekt de voortgang van de maatschappelijke stage met de leerling in klas 4.



onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers.

Pedagogisch medewerker


houdt bij welke leerlingen absent zijn of te laat komen.



roept de leerling ter verantwoording bij ongeoorloofd verzuim.



vangt de leerlingen op die uit de les zijn verwijderd.



overlegt wekelijks met de conrector met de betreffende conrector over het verzuim van leerlingen.



neemt contact op met de betreffende conrector (evt. tutor en zorgcoördinator) indien hij zich zorgen maakt over
een leerling.



organiseert het spreekuur van de leerplichtconsulent.

Conrector


coördineert en controleert de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot regels en afspraken.



is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van het leerlingvolgsysteem.



draagt zorg voor een goede afstemming van de werkzaamheden van de tutoren van eenzelfde jaarlaag.



voert minimaal twee keer per periode overleg met de tutoren t.a.v. hun klas en leerlingen.



is op de hoogte of de leerling en/of ouders bezwaar maken t.a.v. publicatie van een foto/film en informeert
betrokkenen indien er opnamen gemaakt gaan worden. (Zie Magister, Categorieën.)



bereidt met de tutoren de rapportvergadering voor.



heeft (twee)wekelijks overleg met de zorgcoördinator.



overlegt wekelijks met de pedagogisch medewerker over het verzuim van leerlingen.



is verantwoordelijk voor een goed verloop van de rapportvergadering en draagt zorg voor de uitvoering van de
genomen besluiten.



overlegt wekelijks met de pedagogisch medewerker over het verzuim van leerlingen.



voert gesprekken bij geregeld verzuim met leerlingen en ouders.



voert op aanvraag van de tutor gesprekken met leerlingen/ouders.
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Decaan


begeleidt de leerlingen en tutoren uit klas 3 t/m 6 bij het keuzeproces m.b.t. profiel- en vakkenkeuze, vervolgstudie
en beroepskeuze.



verzorgt het programma m.b.t. dit keuzeproces voor de studiewijzer in klas 3.



geeft algemene en individuele voorlichting aan tutoren, leerlingen en ouders/verzorgers t.a.v. profiel- en
vakkenkeuze, vervolgstudie en beroepskeuze.



neemt, indien nodig, beroepskeuzetests af of verwijst naar externe beroepskeuzeadviseurs.

Vertrouwenspersoon


is aanspreekpunt voor de leerling, de ouders/verzorgers en het personeel bij seksuele intimidatie, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, racisme en (psychisch of fysiek) geweld. De leerling, ouder/verzorger en het
personeelslid kan direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zie bijlage Vertrouwenspersoon.

Medeleerling


Kan worden ingeschakeld voor bijles aan leerlingen uit onderbouw of bovenbouw en het begeleiden van de
huiswerkklas.



Kan worden ingeschakeld als maatje voor leerlingen uit onderbouw.

6.1.2 Lichte extra ondersteuning en zware extra ondersteuning
Zorgcoördinator


coördineert de ondersteuning voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben buiten de reguliere
leerlingondersteuning. Te denken valt aan: dyslexie, ASS, AD(H)D. De zorgcoördinator stuurt ook de
orthopedagoog/gz-psychoog, taal- en dyslexiecoach, de leerlingbegeleider en de interne begeleiders aan. Onder
de reguliere zorg vallen: huiswerkklas, bijlespool, tutoraat.



coördineert het wekelijkse overleg met het Kernteam (zorgcoördinator, orthopedagoog/gz-psycholoog, jeugd- en
gezinswerker).



houdt zich bezig met individuele trajecten met leerlingen als deze trajecten impliceren dat er externe
ondersteuning ingeschakeld moet worden.



houdt toezicht op het tot stand komen van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) binnen de extra ondersteuning
en de juiste uitvoering ervan.



onderhoudt de contacten met de externe ondersteuning/hulpverlening.



leidt de ZATbijeenkomsten.



signaleert ondersteuningsbehoefte en scholingsbehoefte en overlegt mede aan de hand daarvan over
ondersteuningsbeleid en ondersteuningsbudget.



is lid van de intakecommissie.
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Intern begeleider


begeleidt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte met het doel deze leerling te ondersteunen bij de
voortgang van het onderwijsleerproces.



schrijft samen, indien nodig, met de leerlingbegeleider het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).



onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers.



heeft circa drie keer per jaar een evaluatie OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) gesprek met de ouders van zijn
leerling en de leerlingbegeleider en/of orthopedagoog/gz-psycholoog .



neemt contact op met de leerlingbegeleider en/of orthopedagoog/gz-psycholoog indien er sprake is van een
ondersteuningsvraag voor zichzelf en/of de leerling.



informeert de tutor van zijn leerling over de gemaakte afspraken met betrekking tot de extra ondersteuning.



is aanspreekpunt voor vakdocenten en tutor met betrekking tot zijn leerling.



is aanwezig op de rapportvergadering waar zijn leerling besproken wordt.

Gespecialiseerde vakdocent


verzorgt de sociale vaardigheidstraining (SOVA-training). Binnen de SOVA-training worden leerlingen uit de
onderbouw sociaal vaardiger en weerbaarder gemaakt.



is verantwoordelijk voor de organisatie van het dyslexielokaal. Leerlingen met o.a. een dyslexieverklaring of
diagnose ASS/ A(D)HD kunnen hun toetsen in het dyslexielokaal maken tijdens de toetsweken.



verzorgt de taal-en rekenondersteuning klas 1en 2 en taalverrijking in de bovenbouw;



verzorgt de Cnopiusplusklas;



verzorgt de ICTinformatievoorziening voor dyslectische leerlingen.

Orthopedagoog/gz-psycholoog


begeleidt leerlingen op cognitief gebied en soms op sociaal-emotioneel gebied, als de problemen de competentie
van vakdocent, tutor en evt. intern begeleider te boven gaan. Dit gebeurt indien de leerling jonger is dan 16 jaar
altijd na overleg met ouders.



maakt een verslag van het gesprek met de leerling. De orthopedagoog/gz-psycholoog stuurt het verslag door naar
de leerling en ouders en plaats het in Magister, Logboek. De orthopedagoog/gz-psycholoog informeert de tutor,
evt. intern begeleider, betreffende conrector en zorgcoördinator dat het verslag in Magister, Logboek staat.



stelt een plan van actie voor.



bekijkt of verwijst door, indien nodig, na overleg met de zorgcoördinator.



zal soms aanbevelen om een leerling te laten onderzoeken op dyslexie, of om een capaciteitentest te laten doen
(leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen faciliteiten volgens het landelijke protocol).



kan op verzoek van de zorgcoördinator en na overleg met de leerling, ouders/verzorgers adviseren om diepgaander
onderzoek te laten doen naar leerproblemen en/of capaciteiten van de leerling. Het Kernteam kan zo nodig
doorverwijzen.



screent eersteklassers via het woordbeelddictee.
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is aanwezig bij de teamvergadering klas 1 en geeft advies.



neemt deel aan het wekelijks overleg met het Kernteam (zorgcoördinator, orthopedagoog/gz-psycholoog, jeugd- en
gezinswerker).



overlegt regelmatig met de Cnopiusplusbegeleider, leerling en ouders en schrijft een verslag, één plan van aanpak,
van het gesprek.



neemt deel aan het Zorgadviesteam (ZAT).



is lid van de intakecommissie



is op twee vaste dagen aanwezig

Taal- en dyslexiecoach


voert aan het begin van ieder schooljaar een Intakegesprek met de leerling met dyslexie en maakt hiervan een
verslag dat naar ouders wordt gestuurd en wat in Magister komt.



verzorgt de preventieve begeleiding dyslexie voor klas 1 t/m 3.



verzorgt de Literature circle voor klas 4 t/m 6.



begeleidt individueel leerlingen met dyslexie.



maakt handelingsplannen van de Preventieve begeleiding dyslexie, de Literature circle en de individuele begeleiding.



neemt deel aan de voorlichting voor ouders van leerlingen groep 8 met (mogelijk) dyslexie.



ondersteunt de school in het optimaliseren van het dyslexiebeleid.



onderhoudt contact met de zorgcoördinator, orthopedagoog/gz-psycholoog en ouders.



verzorgt workshops ter bevordering van de kennis over dyslexie bij docenten.



onderhoudt contact met de docenten ter bevordering van kennisdeling en van het optimaliseren van de
ondersteuning van de leerling met dyslexie.

Leerlingbegeleider


is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de intern begeleider en de tutor bij het opstellen, indien nodig, van het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte en/of van zijn hele groep.



is beschikbaar voor coaching en advisering van de intern begeleider, tutor, docenten en OOP.



houdt de intern begeleider/ tutor/ zorgcoördinator/conrector op de hoogte van de verslaglegging van de leerling met
een extra ondersteuningsbehoefte.



draagt, na advisering van het Kernteam, zorg voor individuele psycho-educatie van de leerling met een extra
ondersteuningsbehoefte of draagt zorg voor het oefenen van sociale vaardigheden met deze leerling.



overlegt tweewekelijks met de zorgcoördinator op een vast tijdstip.



is op 2½ vaste dagen aanwezig om leerlingen, intern begeleider, tutor, docenten en evt. OOP te begeleiden.



heeft circa drie keer per jaar een evaluatieOPPgesprek (ontwikkelingsperspectiefplangesprek) gesprek met de ouders
van zijn leerling en de leerling.



geeft, evt. samen met een vakdocent, de cursus “gebruik schoolplanner OOZ” voor klas 1, “plannen en leren leren”
voor klas 1 t/m 2 en de cursus studievaardigheden voor klas 3 t/m 5.



geeft de presentatiecursus klas 3 t/m 5.
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Kernteam

Het Kernteam is een vast team bestaand uit de zorgcoördinator, orthopedagoog/gz-psycholoog en de jeugd- en
gezinswerker. Het Kernteam overlegt één keer per week en bespreekt leerlingen met een hulpvraag. Het Kernteam zet
de lijnen uit voor verdere interne begeleiding en ondersteuning van de leerling. Vanuit het Kernteam kan er, indien
nodig, snel geschakeld worden naar de sociale wijkteams of andere partners om de juiste externe ondersteuning voor de
leerling uit te zetten.

Desgewenst worden de tutor, intern begeleider, leerlingbegeleider, pedagogisch medewerker, conrector of andere
functionarissen bij het overleg uitgenodigd.

Zorgadviesteam (ZAT)
Naast het Kernteam is er een ZAT. Het Zorgadviesteam (ZAT) is een vast team van interne en externe deskundigen en de
zorgcoördinator. Het ZAT overlegt één keer per zes weken op vaste tijdstippen en bespreekt leerlingen die op lichamelijk
of sociaal-emotioneel gebied in de knel zitten. Het betreft problematiek die de expertise van de school te boven gaat.
Het ZAT geeft advies t.a.v. begeleiding of te nemen actie.
Leerlingen worden ingebracht, via de tutor, door de conrectoren. Een leerling wordt pas ingebracht na toestemming van
de ouders indien hij of zij jonger is dan 16 jaar, tenzij het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de leerling
16 jaar of ouder is, geeft de leerling zelf toestemming.
De zorgcoördinator rapporteert eerst terug aan de betreffende tutor en conrector.
Leden:


Jeugd- en gezinswerker



Jeugdarts GGD



Leerplichtconsulent



Zorgcoördinator



Orthopedagoog/gz-psycholoog, pedagogisch medewerker, tutor, conrector of anderen in overleg.

Jeugd- en gezinswerker (voorheen SMW de Kern)


is lid van het Kernteam en overlegt één keer per week met de overige leden.



neemt contact op met sociale wijkteams of andere partners om de juiste externe ondersteuning voor de leerling uit
te zetten.



vergadert met de overige leden van het ZAT één keer per zes weken en bespreekt leerlingen die op sociaalemotioneel gebied in de knel zitten.



adviseert welke hulp aangeboden kan worden.
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voert regelmatig gesprekken (één keer per week) met leerlingen met sociaal-emotionele problemen.



verwijst door indien een leerling andere professionele begeleiding nodig heeft.



ondersteunt leerlingen en personeel in bijzondere omstandigheden.

Jeugdarts/verpleegkundige GGD


vergadert met de overige leden van het ZAT één keer per zes weken.



adviseert op basis van haar expertise welke hulp aangeboden kan worden mede op grond van het GGD dossier.



neemt in de tweede klas en vierde klas een gezondheidsonderzoek af. Naar aanleiding van dit onderzoek kan hij, in
overleg met de ouders/verzorgers, doorverwijzen naar professionele hulpinstanties.



nodigt leerlingen en hun ouders/ verzorgers uit bij zorgelijk ziekteverzuim.



nodigt leerlingen en hun ouders/ verzorgers uit bij problemen op lichamelijke en geestelijk gebied indien daartoe
aanleiding voor is.

Leerplichtconsulent


vergadert met de overige leden van het ZAT één keer per zes weken.



adviseert t.a.v. aanpak probleemjongeren en schoolverzuim.



nodigt leerlingen en hun ouders/ verzorgers uit bij zorgelijk (ziekte)verzuim.



heeft één keer per periode een spreekuur op school.

Begeleider GGZ (Pro Juventus/Cognito, etc.)


begeleidt leerlingen met zwaardere sociaal-emotionele problematiek. Deze leerlingen worden begeleid op initiatief
van de ouders, de leerling zelf of via het advies van school.



koppelt zijn bevindingen terug aan de zorgcoördinator en/of orthopedagoog/gz-psycholoog als dit van belang voor
de school is. Dit gebeurt overigens alleen na toestemming van de ouders en/of de leerling. (Bij leerlingen jonger dan
16 jaar geven de ouders toestemming, vanaf 16 jaar geeft de leerling toestemming).

6.1.3 Procedures en overleg
Dyslexie
Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring krijgen faciliteiten volgens het landelijk protocol. De leerlingen maken
hun voortgangstoetsen en schoolexamens veelal in een apart lokaal, omdat ze structureel extra tijd en andere
voorzieningen nodig hebben. Een leerling met een officiële dyslexieverklaring krijgt van de school speciale faciliteiten,
afhankelijk van de vorm van dyslexie.
Zie bijlage Dyslexieprotocol.
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Vormen van overleg


In de brugklas vindt na 6 weken het eerste teamoverleg plaats om te kijken hoe de leerlingen zijn gestart.



In alle klassen vinden na periode 1, 2 en 4 rapportvergaderingen plaats.



Indien nodig vindt tussendoor overleg plaats tussen conrector en tutor.



Er vindt (twee)wekelijks overleg plaats tussen conrector en zorgcoördinator.



Er is wekelijks tutorenoverleg aan het begin van het schooljaar.



Er vindt vooroverleg plaats voor de rapportenvergadering tussen tutor en conrector.



Er is wekelijks overleg met het Kernteam.



Eén keer per jaar evalueren de orthopedagoog/gz-psycholoog, de jeugd- en gezinscoach, de leerlingbegeleider, de
taal-en dyslexiecoach, de zorgcoördinator en de conrectoren het schooljaar en formuleren zij nieuwe doelen voor
het komende schooljaar.

Kernteam

Het Kernteam is een vast team bestaand uit de zorgcoördinator, orthopedagoog/gz-psycholoog en de jeugd- en
gezinswerker. Het Kernteam overlegt één keer per week en bespreekt leerlingen met een hulpvraag. Het Kernteam zet
de lijnen uit voor verdere interne begeleiding en ondersteuning van de leerling. Vanuit het Kernteam kan er, indien
nodig, snel geschakeld worden naar de sociale wijkteams of andere partners om de juiste externe ondersteuning voor de
leerling uit te zetten.

Desgewenst worden de tutor, intern begeleider, leerlingbegeleider, pedagogisch medewerker, conrector of andere
functionarissen bij het overleg uitgenodigd.

Het Zorgadviesteam (ZAT)
Naast het Kernteam is er een ZAT. Het Zorgadviesteam (ZAT) is een vast team van interne en externe deskundigen en de
zorgcoördinator. Het ZAT overlegt één keer per zes weken op vaste tijdstippen en bespreekt leerlingen die op lichamelijk
of sociaal-emotioneel gebied in de knel zitten. Het betreft problematiek die de expertise van de school te boven gaat.
Het ZAT geeft advies t.a.v. begeleiding of te nemen actie.
Leerlingen worden ingebracht, via de tutor, door de conrectoren. Een leerling wordt pas ingebracht na toestemming van
de ouders indien hij of zij jonger is dan 16 jaar, tenzij het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de leerling
16 jaar of ouder is, geeft de leerling zelf toestemming.
De zorgcoördinator rapporteer eerst terug aan de betreffende tutor en conrector.
Leden:


Jeugd- en gezinswerker

pagina 16 van 81

Ondersteuningsplan 2019-2022



Jeugdarts GGD



Leerplichtconsulent



Zorgcoördinator

Orthopedagoog/gz-psycholoog, pedagogisch medewerker, tutor, conrector of anderen in overleg.

6.1.4 Procedure
De ondersteuningsroute is als volgt:


Als er (bijvoorbeeld door vakdocenten) problemen worden gesignaleerd bij een leerling, is de tutor de eerstverantwoordelijke.



Bij (meer complexe) problematiek overlegt de tutor met de ouder(s)/verzorger(s) en de betreffende conrector.



Via de conrector wordt de zorgcoördinator ingeschakeld.



Het Kernteam zet de lijnen uit voor begeleiding en ondersteuning.



De zorgcoördinator houdt de conrector op de hoogte (en de tutor in cc).



De tutor zet belangrijke zaken in het leerlingvolgsysteem (Magister, LVS).



Indien nodig wordt de leerling besproken in het ZAT.



Indien nodig worden externen ingeschakeld.
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7.1  Dyslexieprotocol
7.1.1

Extra tijd bij toetsen en andere faciliteiten

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring krijgen faciliteiten volgens het landelijk protocol. De leerlingen maken hun
voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen veelal in een apart lokaal, omdat ze structureel extra tijd nodig hebben. Een
leerling met een officiële dyslexieverklaring krijgt van de school speciale faciliteiten afhankelijk van de vorm van de
ondersteuningsbehoefte. In ieder geval heeft de leerling recht op extra tijd bij het maken van toetsen. De leerling heeft
recht op:


7 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 30 minuten;



10 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 45 minuten;



15 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 60 minuten;



20 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 90 minuten;



25 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 120 minuten;



30 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 150 minuten.

Klas 3, 4, 5,6:
1

Bij de inzage voor mondelinge toetsen hebben dyslectische, ASS/AD(H)D leerlingen recht op 20% extra tijd van de
toetstijd. Klas 6 voorbereiding tekst Engels: 5 minuten extra tijd. Klas 6 voorbereiding tekst Duits en Frans: 10
minuten extra tijd;

2

bij het maken van de rekentoets heeft de leerling met dyscalculie recht op 30 minuten extra tijd en de door het
College voor Toetsen en Examens (CvTE) gepubliceerde rekenkaart.

Leerlingen met dyslexie/dyscalculie krijgen aan het begin van het schooljaar een pasje ‘Extra faciliteiten bij het maken van
toetsen’ uitgereikt.
Bij het maken van de toets door de leerling kan, indien nodig, de school ook andere faciliteiten aanbieden, zoals aangepaste
luistertoetsen, het gebruik van de computer en/of het gebruik van extra software zoals Kurzweil.

7.1.2 Traject rond protocol dyslexie VO klas 1 t/m 6
Traject rond protocol dyslexie VO klas 1
Bij een aantal leerlingen is op de basisschool al dyslexie geconstateerd. Deze leerlingen komen dus al met een
dyslexieverklaring binnen. Daarnaast zijn er leerlingen die pas op het Celeanum problemen met spelling en lezen krijgen; op
de basisschool hebben zij veelal kunnen compenseren door hun intelligentie. Ten slotte zijn er leerlingen die op de
basisschool een achterstand hebben opgelopen, maar niet dyslectisch hoeven te zijn. Om hier duidelijkheid over te krijgen,
wordt er al vroeg in klas 1 gestart met een screeningprocedure.
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Wat?

Wie?

Wanneer?

doc. Ne.

Week 3 van
schooljaar in klas 1

Nakijken dictees

doc. Ne.

Week 4 van
schooljaar in klas 1

Leerlingen selecteren:.

Orthopedagoog

Week 5 van
schooljaar in klas 1

Afname van het ‘Keukendeurkruk’ dictee en stilleestoets ‘Tekenbeet’ bij
de geselecteerde leerlingen.

Taal- en dysl. coach

Week 6 van
schooljaar in klas 1

Leerlingen die ook daarop uitvallen uitnodigen voor deelname aan de
spellinglessen. De ouders krijgen bericht.

Zorgco.

Aan het begin van het schooljaar:
Afname signaleringstoets:
Zinnendictee ‘Het wonderlijke weer’ met behulp van de cd. Afnametijd:
40 min. uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

1) risicoleerlingen (potentiële dyslecten: ernstige uitval op de
signaleringstoets en meer aanwijzingen voor dyslexie). Deze leerlingen
komen in aanmerking voor de spellinglessen.
2) leerlingen die hiaten in de spelling vertonen zonder directe
aanwijzingen voor dyslexie komen ook in aanmerking voor de
spellinglessen.

Start spellinglessen (10 lessen).
Individuele afname van Brus en Klepel

Taal- en dysl. coach

Week 16 van
schooljaar in klas 1
(toetsweek zit er
tussen)

Controledictee ‘keukendeurkruk’dictee) en stilleestoets

Taal- en dysl. coach

Tijdens lessen

Brief naar de ouders met de uitslag van het controledictee.

Zorgco.+
orthopedagoog

Leerlingen die nog steeds te veel fouten maken doorverwijzen naar
orthopedagoog.

Zorgco. +
orthopedagoog

Orthopedagoog roept leerlingen op en verricht een korte screening.

Orthopedagoog

De ouders worden uitgenodigd om te overleggen over evt. onderzoek.

Orthopedagoog

Traject protocol dyslexie klas 2 t/m 5
Tijdens rapportvergaderingen of andere momenten van overleg signaleren vakdocenten dat een leerling problemen
ondervindt die zouden kunnen wijzen op dyslexie. De zorgcoördinator maakt een afspraak voor de leerling bij de
orthopedagoog. Deze doet een eerste screening (Brus). Als de vermoedens van dyslexie bevestigd worden, nodigt de
orthopedagoog de ouders en leerling uit voor een nader gesprek. Om dyslexie officieel vast te stellen, is een nader
(uitgebreid) onderzoek noodzakelijk. Na vaststelling van dyslexie krijgt de leerling een verklaring waarmee hij/ zij recht
heeft op extra faciliteiten.
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Traject rond klas 2 t/m 5
Wat?

Wie?

Aan het begin van het schooljaar:
Bespreking dyslectische leerlingen.

Zorgco. en dysl.coach

Taal- en dyslexiecoach roept deze leerlingen op.

Dysl.coach

Aansluitend: overleg over aan te bieden / continuering faciliteiten.

Zorgco., dysl.coach

Indien nodig:
De ouders en leerling worden uitgenodigd voor overleg.

Orthopedagoog of Zorgc.

Lopende het schooljaar:
Leerlingen die uitvallen op teksten of spelling; ouders krijgen bericht of signaleren dit zelf aan
de tutor.

Orthopedagoog

Orthopedagoog roept leerlingen op.

Zorgco.

Aansluitend: overleg over aan te bieden / continuering faciliteiten.
Evt. aanpassen faciliteiten in dyslexieverklaring.

Zorgco., orth,

Rapportage aan tutoren.

Zorgco.

Orthopedagoog rapporteert tussentijds en aan het eind aan de zorgcoördinator.

Orthopedagoog

Rapportage aan tutoren en in cc aan conrectoren.

Zorgco.

Traject rond klas 6
Wat?

Wie?

Aan het begin van het schooljaar:
Bespreking dyslectische leerlingen.

Zorgco., dysl.coach

*Dyslectische leerlingen worden opgeroepen.

Zorgco.+ dysl.coach
ortho.

Aansluitend: overleg over aan te bieden / continuering faciliteiten.
Rapportage aan tutoren en vakdocenten.
Indien nodig:
De ouders en leerling worden uitgenodigd voor overleg.

Zorgco.

Inlichten van inspectie t.a.v speciale faciliteiten bij eindexamen.

Zorgco.
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* De eindexamenkandidaat bespreekt met de zorgcoördinator de voorzieningen door op het centraal examen. De
eindexamenkandidaat mag van extra voorzieningen gebruik maken indien hij/zij dit bij voorgaande toetsen ook gedaan
heeft (Examenbesluit artikel 55: Afwijking wijze van examineren).

7.1.3 Spellingbeoordeling bij de talen
Bij het corrigeren van de toets kan, indien nodig, de docent spellingsfouten niet of beperkt meerekenen. De school
probeert de richtlijnen te volgen zoals deze worden aangereikt door de orthopedagoog/gz-psycholoog en de taal- en
dyslexiecoach.
Ten aanzien van de aangepaste spellingbeoordeling bij de talen volgen we het protocol; er zijn daarbij twee mogelijkheden.
1.

Wanneer de spellingsregels tot de opgegeven stof van de toets behoren (bijvoorbeeld de werkwoordspelling of
de spelling van het meervoud), worden de fouten net zo geteld als bij andere leerlingen. De stof is immers in de
les behandeld en opgegeven voor de toets. Docenten delen dit voor de toets mee aan de leerlingen.

2.

In toetsen, verslagen, opstellen, tekstverklaringen en dergelijke, worden spelfouten ook gerekend, maar daarbij
kan voor de spelling maximaal één punt (10%) van het eindcijfer worden afgetrokken. (Bron: Protocol Dyslexie
Voortgezet Onderwijs blz. 108-109.) Het zal duidelijk zijn dat deze regel niet geldt voor de onderdelen die onder 1
genoemd zijn. Die tellen apart.
Voorbeeld 2
Spelling en zwakke formuleringen mogen volgens het protocol op geen enkele wijze de beoordeling beïnvloeden
als ze géén onderdeel van de toets zijn. Als spelling en/of formulering wél onderdeel van de leerstof is, moet de
beoordeling worden aangepast door bijvoorbeeld:


spelfouten minder zwaar mee te laten tellen



een maximale puntenaftrek te hanteren voor spelling



alleen specifieke fouten mee te rekenen



alleen in bepaalde onderdelen spelling mee te rekenen

Spellingbeoordeling bij Nederlands
De docenten Nederlands onderschrijven regeling 7.1.3.2.
In toetsen, verslagen, opstellen, tekstverklaringen en dergelijke, worden spelfouten ook gerekend, maar daarbij kan voor de
spelling maximaal één punt (10%) van het eindcijfer worden afgetrokken. (Bron: Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs
blz. 108-109.) Het zal duidelijk zijn dat deze regel niet geldt voor de onderdelen die onder 1 genoemd zijn. Die tellen apart.
De docenten Nederlands markeren/strepen alle spelfouten aan.
Spellingbeoordeling bij Frans, Duits en Engels
De docenten Frans, Duits en Engels onderschrijven regeling 7.1.3.1.
Wanneer de spellingsregels tot de opgegeven stof van de toets behoren (bijvoorbeeld de werkwoordspelling of de spelling
van het meervoud), worden de fouten net zo geteld als bij andere leerlingen. De stof is immers in de les behandeld en
opgegeven voor de toets. Docenten delen dit voor de toets mee aan de leerlingen.
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-

Aanvulling sectie Frans
o Een dyslexiefout in de stam van het werkwoord wordt niet meegerekend.
bijv. nous recontrerons i.p.v. rencontrerons
o Markeer de dyslexiefouten of schrijf een D zodat ze voor de leerling duidelijk te herkennen zijn.

-

Aanvulling sectie Engels
o Een woord dat door één letter verkeerd te schrijven een ander woord wordt, wordt bij andere leerlingen als
hele fout gerekend, bij dyslecten als ½ fout.
Bijv. price en prize
o Eén letter verkeerd in een woord waardoor het niet een ander woord wordt, wordt bij andere leerlingen ½
fout gerekend, bij dyslecten niet fout gerekend
Bijv. wonderfull.
o Markeer dyslexiefouten zodat ze voor de leerling duidelijk te herkennen zijn.

Spellingbeoordeling bij Klassieke Talen
A) In toetsen worden spelfouten niet verdisconteerd in de beoordeling, tenzij een spelfout een andere betekenis genereert;
bijv. hij lijdt i.p.v. hij leidt, of: zij legde i.p.v. zij legden, of: jullie trachten i.p.v. jullie trachtten;

B) Bij werkstukken, P.O.'s e.d. zijn spelling en duidelijk formuleren onderdelen die meetellen voor de beoordeling; daarbij
worden voor dyslectici geen uitzonderingen gemaakt: een leerling heeft dan immers de gelegenheid om "externe
deskundigen" te raadplegen.

7.1.4 Beoordelen van toetsen
Bij het bepalen van het cijfer voor een toets in de moderne vreemde talen – maar ook bij Grieks en Latijn – wegen docenten
de spelling veelal mee, ook die van toetsonderdelen die daar in eerste instantie niet op zijn gericht, zoals dialogen. Voor
veel dyslectici is de spelling van de moderne vreemde taal weliswaar niet het enige, maar wel één van de grootste
struikelblokken.
Wanneer de spelling aangepast zou worden beoordeeld, verlicht dat tenminste één probleem. Aangepaste beoordeling
vraagt om een eenduidige visie van een sectie en goede afspraken. Docenten die spelling van dyslectische leerlingen
aangepast beoordelen, gaan daarbij namelijk vaak verschillend te werk.
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7.1.5 Digitale boeken
Omdat er veel verschillen zijn in de aard en de ernst van dyslexie bij leerlingen, kan de leerling gebaat zijn bij het gebruik
van digitale boeken en dus ook van een laptop en tekst-naar-spraaksoftware. Het gebruik van deze faciliteiten moeten
door de leerling/ouders aangevraagd worden bij de zorgcoördinator.
Wanneer een leerling erbij gebaat is (op advies van de orthopedagoog/gz-psycholoog) dat de schoolboeken via tekst naar
spraak software worden voorgelezen, vergoedt de school op dit moment de digitale boeken, mits ze via Dedicon
beschikbaar zijn. Als de leerling de tekst ook in de klas op een eigen laptop wil beluisteren, moet hij over een koptelefoon
beschikken die geen storend geluid voor klasgenoten oplevert.
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7.2  Protocol laptopgebruik bij tussentijdse toetsen
Laptopgebruik bij tussentijdse toetsen in de onderbouw
Indien de vakdocent de leerling toestemming geeft om tussentijdse toetsen (45 minuten) met Kurzweil te maken, mag de
leerling de tussentijdse toetsen met Kurzweil maken. Bij een tussentijdse toets (45 minuten) neemt de leerling drie
werkdagen voor afname van de toets contact op met de betreffende vakdocent. (Toetsen in de toetsweken worden wel
altijd op een stick aangeleverd).
De leerling dient zelf voor een laptop te zorgen.
De docent zorgt voor een USB-stick.
Tijdens het maken van de toets moet de laptop van de leerling aan de volgende eisen voldoen:
1.

Word mag aan staan;

2.

als een leerling met Kurzweil werkt, mag dit ook open staan (zie protocol ‘Kurzweil afspraken met leerling
tussentijdse toetsen onderbouw’) ;

3.

alles wat meer open staat, betekent FRAUDE.

Als je klaar bent:
Sla je je antwoordblad/bladen op op de USB-stick en controleer je of dat goed gegaan is. (De USB-stick heb je van de docent
gekregen.)
Geef vervolgens de USB-stick aan je docent.

Kurzweilafspraken met leerling tussentijdse toetsen onderbouw
Het enige wat op de laptop open mag staan is Word en, als je daarmee werkt, Kurzweil.
Controleer of het volgende bij Kurzweil uit staat op de laptop!!
1.

Vertaalknop

2.

Afbeeldingknop

3.

Definitieknop

4.

Synoniemenknop

5.

Spellingscontrole staat bij de talen uit (aangepaste spellingbeoordeling. Bij de overige vakken mag de
spellingcontrole WEL, ook in Word, aan staan.
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Als je klaar bent:
1.

Sla je je antwoordblad/bladen op op de USB-stick en controleer je of dat goed gegaan is. De USB-stick krijg je van
je docent.

2.

Geef vervolgens de USB-stick aan je docent.
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7.3  Protocol laptopgebruik bij het centraal eindexamen
7.3.1 Protocol CE laptopgebruiker
Een kwartier van tevoren mag je de examenzaal betreden.
Gebruik dit kwartier om alvast de laptop/pc aan te zetten en te controleren of alles goed werkt. Meld het direct als er iets
niet goed werkt.

USB-stick
Je krijgt een USB-stick met daarop een leeg document met kop- en voetteksten waarin je kunt gaan werken. De koptekst
moet je aanvullen. Dit doe je door op de koptekst te dubbelklikken. Als je klaar bent met het aanvullen van de koptekst klik
je onder je koptekst in je document zodat de koptekst sluit.
Mocht dit lege document er onverhoopt niet zijn, maak dan zelf een Word-document aan met in de koptekst (dus op elke
pagina!): Naam, Datum, Vak en Examennummer en in de voettekst: paginanummer (of zet later handmatig de
paginanummers eronder). Zorg dat duidelijk is aangegeven op welke pagina van het geheel de antwoorden staan, bv. pag. 1
van 4.
Als je klaar bent:
1.

Sla je antwoordblad / bladen op op de USB-stick en controleer of dat goed gegaan is. Laat de bestanden op de
laptop/pc open staan zodat je ze, als het moet, nog een keer kunt opslaan.

2.

Als je zeker bent dat je alles goed opgeslagen hebt, steek je je hand op en wacht je tot iemand je USB-stick en
overig examenwerk komt halen. Je werk wordt pas geprint na afloop van het examen.

3.

Na het inleveren van de USB-stick mag je, als dat toegestaan is, de examenzaal verlaten.

4.

35 minuten na afloop van de reguliere examentijd worden de bestanden van jouw USB-stick geprint. Jij moet dan
aanwezig zijn om je werk te controleren en je handtekening te zetten. Je mag nu niet achter je laptop/pc gaan
zitten.

Bv: Het examen begint om 9:00 en duurt 3 uur. Je moet dan om 12:35 aanwezig zijn voor controle en het zetten
van je handtekening.
5.

Als alles goed is, mag je vervolgens je laptop/pc afsluiten.

6.

Als NIET alles goed is, kijkt de surveillant (dus niet jijzelf!) op de laptop/pc of het werk daar afwijkt van wat er op
de USB-stick staat. De surveillant kan dan een nieuwe kopie van de laptop/pc opslaan op de USB-stick. Na het
printen moet dan weer het werk door de leerling gecontroleerd en getekend worden.
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7.3.2

Protocol CE Kurzweilgebruik

CE Kurzweilafspraken met leerling
1.

Je hebt de beschikking over een laptop of pc:
a.

Voorlezen van het examen;

b.

voorlezen van de vragen/bijlage en het antwoordblad;

c.

uitwerken van antwoorden.

Leestaal is de taal van het vak
Een kwartier van tevoren mag je de examenzaal betreden.
Gebruik dit kwartier om alvast de laptop aan te zetten, te controleren of het logboek aan staat, te controleren of de
blokkeringen goed werken.

USB-stick / CD-Rom / papieren versie
1.

Je krijgt CD-rom met daarop de bestanden voor het examen voor dat betreffende vak in pdf-formaat.

2.

Je krijgt een USBstick met daarop een leeg document met kop- en voetteksten waarin je kunt gaan werken. De
koptekst moet je aanvullen. Dit doe je door op de koptekst te dubbelklikken. Als je klaar bent met het aanvullen
van de koptekst, klik je onder je koptekst in je document zodat de koptekst sluit.

Mocht dit lege document er onverhoopt niet zijn, maak dan zelf een Worddocument aan met in de koptekst (dus
op elke pagina!): Naam, Datum, Vak en Examennummer en in de voettekst: pagina- nummer (of zet later
handmatig de paginanummers eronder). Zorg dat duidelijk is aangegeven op welke pagina van het geheel de
antwoorden staan, bv. pag. 1 van 4.

3.

Je krijgt ook een papieren versie van het examen; hierop mag je aantekeningen maken en ook met markeerstiften
werken.

Logboek
Het logboek staat aan gedurende het hele examen. Het wordt dus niet dagelijks uitgeprint.
Als een leerling vertrekt, wordt ALTIJD de tijd van vertrek genoteerd, dus is het altijd bekend welk deel van het logboek
jouw werk betreft.
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Controle aan: Logboek
Controleer of het Logboek aan staat:
Hulpmiddelen > Gebruikslogboek > Logboek actief (aangevinkt).
Het logboek houdt alles bij dat je binnen Kurzweil doet, dus ook het eventueel uitzetten van het logboek. Als het logboek
niet aanstaat, pleeg je fraude!
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Controleer of het volgende uitstaat op de laptop!
1.

Vertaalknop

2.

Afbeeldingknop

3.

Definitieknop

4.

Synoniemenknop

5.

Spellingscontrole mag WEL, ook in Word, aan staan
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Als je klaar bent:
1.

Sla je antwoordblad/bladen op op de USB-stick en controleer of dat goed gegaan is. Laat de bestanden op de
laptop/pc open staan zodat je ze, als het moet, nog een keer kunt opslaan.

Op je laatste examen dag sla je ook het logboek op je USB-stick op:
Hulpmiddelen/ Gebruikslogboek:
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Sla bestand op als: ...
Het wordt nu een *.rtf bestand. Sla dit op de USB-stick op met naam
“Logboek CE <je eigen naam> <schooljaar, b.v. 1213> <datum van vandaag>.
2.

Als je tevreden bent dat je alles goed opgeslagen hebt, steek je je hand op en wacht je tot iemand je USB-stick en
overig examenwerk komt halen. Je werk wordt pas geprint na afloop van het examen.

3.

Na het inleveren van de USB-stick mag je, als dat toegestaan is, de examenzaal verlaten.

4.

35 minuten na afloop van de reguliere examentijd worden de bestanden van jouw USB-stick geprint. Jij moet dan
aanwezig zijn om je werk te controleren en je handtekening te zetten. Je mag nu niet achter je laptop/pc gaan
zitten.

Bv: het examen begint om 9:00 en duurt 3 uur. Je moet dan om 12:35 aanwezig zijn voor controle en het zetten
van je handtekening.
5.

Als alles goed is, mag je vervolgens je laptop/pc afsluiten.

6.

Als NIET alles goed is, kijkt de surveillant (dus niet jijzelf!) op de laptop/pc of het werk daar afwijkt van wat er op
de USB-stick staat. De surveillant kan dan een nieuwe copie van de laptop/pc opslaan op de USB-stick. Na het
printen moet dan weer het werk door de leerling gecontroleerd en getekend worden.

Nog wat handige functies in Kurzweil:


F7 Inzoomen



F8 Uitzoomen



Als je een klein stukje tekst in een andere taal dan de leestaal (de taal die je voor het hele document ingesteld
hebt) wilt laten voorlezen:
Taaltag: andere ribbons zoeken. Hulpmiddelen / Aanpassen / Gebruik werkbalkset / 3: Document voorbereiden.
Je normale werkbalkset is 0: Klassiek

Als je klaar bent:
1.

Sla je antwoord blad / bladen op op de USB-stick en controleer of dat goed gegaan is. Laat de bestanden op de
laptop open staan zodat je ze, als het moet, nog een keer kunt opslaan.

2.

Als je zeker bent dat je alles goed opgeslagen hebt, steek je je hand op en wacht je tot iemand je USB-stick komt
halen.

3.

Op je laatste toetsdag slaat een medewerker van de school samen met de leerling het logboek van de laptop
op.

pagina 35 van 81

Ondersteuningsplan 2019-2022

Hoe dit moet staat hier beschreven:

Sla bestand op als: ...
Het wordt nu een *.rtf bestand. Sla dit op de USB-stick op met naam
“Logboek CE <je eigen naam> 1213 <datum van vandaag>.
4.

5.

Je bestanden worden nu geprint. Jij moet controleren of alle blaadjes aanwezig zijn en daarvoor tekenen.
a.

Je tekent je eigen werk op de eerste pagina.

b.

De docent tekent de eerste kopie van het logboek. Deze zijn voor de leerling.

c.

De leerling en docent tekenen beiden de tweede kopie van het logboek; deze zijn voor school.

Het werk wordt geprint.
a.

Jij controleert het werk

b.

Als alles aanwezig en correct is, zet je je handtekening op de eerste bladzijde van elk werk, dus steeds
alleen op pagina 1.

c.

De docent die verantwoordelijk is voor de afsluiting van die dag zet ook zijn/haar handtekening

d.

ELKE bladzijde krijgt vervolgens een stempel van school

e.

Op de laatste toetsdag moet het logboek ook uitgeprint zijn en bijgevoegd worden.
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7.3.3 Protocol CE laptop en Kurzweilgebruiker voor de surveillant
Een kwartier van tevoren mag de leerling de examenzaal betreden.
Hij/zij gebruikt dit kwartier om alvast de laptop/pc aan te zettenen te controleren of alles goed werkt.

USB-stick
Elke laptopgebruiker krijgt een USB-stick met daarop een leeg document met kop- en voetteksten.
Een Kurzweilgebruiker krijgt daarnaast een CD-rom met het examen erop.
Als de leerling klaar is:
1.

Steekt hij/zij de hand op om zijn USB-stick en overig examenwerk in te laten nemen. De leerling laat zijn werk
open staan op de laptop/pc. Hij/zij sluit de laptop/pc dus niet af. Het werk wordt pas na afloop van het examen
geprint.

2.

Als dat toegestaan is, mag de leerling de examenzaal verlaten.

3.

35 minuten na afloop van de reguliere examentijd worden de bestanden van de USB-stick geprint. De leerling
moet dan aanwezig zijn om het werk te controleren en zijn/haar handtekening te zetten. De leerling mag NIET
achter zijn laptop/pc gaan zitten, want het werk staat nog open.

Bv: Het examen begint om 9:00 en duurt 3 uur. De lerling moet dan om 12:35 aanwezig zijn voor controle en het
zetten van zijn/haar handtekening.
4.

Het werk wordt slechts één keer geprint.

5.

De leerling zet zijn/haar handtekening op het eerste blad van het werk. Op elk blad moet zichtbaar zijn dat het
van het Celeanum komt (meegeprint of met een stempel).

6.

Op de laatste examendag van een leerling die met Kurzweil werkt moet ook zijn/haar logboek geprint worden.
Deze staat ook op de USB-stick. Zo niet, dan haalt de surveillant deze alsnog van de laptop/pc van de leerling om
te printen.

7.

Menu: Hulpmiddelen/ Gebruikslogboek:
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Sla bestand op als: ...
Het wordt nu een *.rtf bestand. Sla dit op de USB-stick op met naam
“Logboek CE <naam leerling> 1213 <datum van vandaag>.
8.

Als alles goed is, mag de leerling zijn/haar laptop/pc afsluiten.

9.

Als NIET alles goed is, kijkt de surveillant (dus niet de leerling!) op de laptop/pc of het werk daar afwijkt van wat
er op de USB-stick staat. De surveillant kan dan zo nodig een nieuwe kopie van de laptop/pc opslaan op de USBstick. Na het printen moet dan weer het werk door de leerling gecontroleerd en getekend worden.

10. De USB-sticks moeten naar de kluis. Ze mogen bij elkaar in een envelop.
11. De USB-sticks mogen gewist worden als het examen voorbij is.

7.3.4 Standaard document CE

Zie volgende pagina.
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Naam:

Datum:

Vak:

Examennummer:

1/1

7.4  Dyscalculieprotocol
Dyscalculie is een stoornis die problemen veroorzaakt met rekenen en cijfers. Daardoor hebben leerlingen met dyscalculie
bijvoorbeeld moeite met klokkijken of kunnen ze niet vlot omgaan met geld. Als dyscalculie niet wordt herkend op school,
kan een verkeerd beeld ontstaan van de capaciteiten van de leerling.
Om scholen hierin te ondersteunen zijn in opdracht van het ministerie van OCW protocollen dyscalculie beschikbaar
gesteld. De protocollen vindt u op de website steunpunttaalenrekenenvo.nl.
Voor leerlingen met dyscalculie in het voortgezet onderwijs zijn verschillende voorzieningen.

Voorzieningen voor leerlingen met dyscalculie (met een officiële dyscalculieverklaring)
Voor leerlingen met dyscalculie gelden de volgende voorzieningen:
Bij het maken van de rekentoets heeft de leerling met dyscalculie recht op 30 minuten extra tijd en de door het College
voor Toetsen en Examens (CvTE) gepubliceerde rekenkaart.
Een half uur verlenging van de examentijd bij diverse onderdelen van de centrale examens wanneer het rekenwerk een
stevige rol speelt.
Leerlingen met een officiële dyscalculieverklaring krijgen faciliteiten volgens het landelijk protocol. Deze leerlingen maken
hun voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen veelal in een apart lokaal, omdat ze structureel extra tijd nodig hebben
wanneer het rekenwerk een stevige rol speelt. De leerling heeft recht op onderstaande verlenging van de toetstijd wanneer
het rekenwerk een rol speelt:


7 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 30 minuten;



10 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 45 minuten;



15 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 60 minuten;



20 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 90 minuten;



25 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van120 minuten;



30 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 150 minuten.

Leerlingen met dyslexie/dyscalculie krijgen aan het begin van het schooljaar een pasje ‘Extra faciliteiten bij het maken van
toetsen’ uitgereikt.


Alle leerlingen, met uitzondering van vwo-leerlingen, kunnen wiskunde laten vallen. Havo-leerlingen moeten
dan wel het profiel Cultuur en Maatschappij kiezen. Ook economie kan vermeden worden, omdat het niet in alle
profielen voorkomt.



Alle leerlingen mogen bij het centraal examen gebruik maken van een rekenmachine.

In overleg met school (zorgcoördinator) zal nader bepaald worden op welke onderstaande punten de school de leerling
tegemoet kan komen.

pagina 40 van 81

Ondersteuningsplan 2019-2022



Rekenfouten niet of beperkt meerekenen, wanneer inzicht is getoond.



Bij toetsen die een beroep doen op rekenvaardigheden de mogelijkheid geven de berekeningen mondeling toe te
lichten.



Onvoldoende gemaakte toetsen doorspreken en gericht adviezen geven.



De mogelijkheid geven om van een rekenmachine en kladpapier gebruik te maken, ook bij eenvoudige
berekeningen.



Bij toetsen die een beroep doen op rekenvaardigheid “minder van hetzelfde” geven of extra tijd.



Terughoudend zijn met onverwachte beurten waarbij rekenvaardigheden aangewend moeten worden.
Onverwachte beurten kunnen spanningen opleveren die ten koste kunnen gaan van het opnemen van de leerstof.



Rekenkundige aantekeningen zoveel mogelijk op papier geven of de leerling toestemming geven om
aantekeningen van een medeleerling te kopiëren.



Sturende instructie geven (één oplossingsmethode aanleren). Zorg ervoor dat de instructie compleet en expliciet
is.



Belangrijke rekenregels en strategieën op regel- en overzichtskaarten aanbieden, zodat de leerling bij het
huiswerk en het voorbereiden en maken van toetsen overzicht heeft.



Extra ondersteuning geven in de vorm van pre-teaching of andere vormen van extra hulp.
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7.5  Faciliteiten leerlingen met diagnose ASS en AD(H)D
Leerlingen met diagnose ASS (Autistisme Spectrum Stoornis) en AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hebben
recht op extra tijd. Deze leerlingen krijgen qua tijd en ruimte, dezelfde faciliteiten als dyslectische leerlingen.
De leerlingen maken hun voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen veelal in een apart lokaal, omdat ze structureel extra
tijd nodig hebben. Een leerling met een ASS-en/of AD(H)D-verklaring krijgt van de school speciale faciliteiten. De leerling
recht op extra tijd bij het maken van toetsen, te weten:


7 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 30 minuten;



10 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 45 minuten;



15 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 60 minuten;



20 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 90 minuten;



25 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van120 minuten;



30 minuten extra tijd bij het maken van toetsen van 150 minuten.

Klas 3,4,5,6:
1

bij de inzage voor mondelinge toetsen hebben dyslectische, ASS/AD(H)D leerlingen recht op 20% extra tijd van de
toetstijd. Klas 6 voorbereiding tekst Engels: 5 minuten extra tijd. Klas 6 voorbereiding tekst Duits en Frans: 10
minuten extra tijd;

2

bij het maken van de rekentoets krijgen leerlingen met ASS/AD(H)D extra tijd.

Leerlingen die gebruik maken van extra tijd bij toetsen krijgen aan het begin van het schooljaar een pasje ‘Extra faciliteiten
bij het maken van toetsen’ uitgereikt.
De eindexamenkandidaat bespreekt met de zorgcoördinator de voorzieningen door op het centraal examen. De
eindexamenkandidaat mag van extra voorzieningen gebruik maken indien hij/zij dit bij voorgaande toetsen ook gedaan
heeft. (Examenbesluit artikel 55: Afwijking wijze van examineren)
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7.6  Ondersteuningskaart
Ondersteuningskaart voor leerlingen, ouders, tutoren en docenten. Zie volgende pagina.

In de Ondersteuningskaart is de verdeling van de mogelijkheden wat betreft ondersteuning opgenomen. De
school zal in de toekomst een groter deel van de ondersteuning middels eigen bijdrage van ouders/verzorgers
moeten financieren.
Op dit moment financieren ouders/verzorgers o.a. remedial teaching door mw. W. Hobbeling. Daarnaast
financieren zij het uitgebreide dyslexie- en WISC onderzoek, waarvoor ouders/verzorgers doorverwezen worden
naar een extern bureau.
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ondersteunings-

CONTACTPERSONEN

kaart

2018/
2019

CONRECTOR KLAS 1 EN 2
mw. B. Broekman
bbroekman@celeanum.nl

CONRECTOR KLAS 3 EN 4
dhr. J. Vogel
jvogel@celeanum.nl

CONRECTOR KLAS 5 EN 6

Leerplicht

mw. J. van Rhee
jvanrhee@celeanum.nl

consulent

ZORGCOORDINATOR

Verpleeg-

mw. L. Dijs
ldijs@celeanum.nl

kundige

Huiswerkklas
Vertrouwens

coördinator

Leerplicht
ambtenaar
Maatjes
Zorg Advies

Decaan

Team
Taal- en
dyslexie
coach
HOOFDGEBOUW
Zoom 37, 8032 EM Zwolle
LOCATIE ONDERBOUW
Westerlaan 40, 8011 CC Zwolle

Ziekteverzuim als

Zorg-

persoon
Conrector

Tutor

signaal

Leerling

Taal-

docenten

coördinator
Pedagogisch

Sociaal
coördinator

Trainer
Plannen en Leren
leren
Jeugd- en

PresentatieTrainer
Studievaardig-

E-MAIL
administratie@celeanum.nl

Trainer
Sociale
vaardigheden

heden
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Wijkteam

Trainer

Ouders

gezinswerker

Kernteam

Vak-

Bijles-

medewerker

TELEFOON
(038) 45 52 820

www.facebook.com/celeanum
www.celeanum.nl

coördinator
Celesalon

Jeugdarts

Orthopedagoog /
GZ-psycholoog

Leerling
cursus
begeleider

ONDERWIJSKUNDIGE BEGELEIDING

ONDERWIJSKUNDIGE BEGELEIDING

WAT

VOOR

WANNEER

PROCEDURE

WAT

VOOR

WANNEER

PROCEDURE

Tutorlessen
klas 1 t/m 4

Leerlingen
klas 1 t/m 4

Vanaf aanvang
schooljaar

Wordt door tutoren
gegeven

Planningscursus en
leren-leren, leerlingen
klas 1 en 2

Leerlingen
klas 1 en 2

Contactpersoon:
mw. L. Rouw,
leerlingbegeleider

Taalverrijking
klas 1

Leerlingen klas 1

Vanaf aanvang
schooljaar

Leerlingen worden
benaderd door docent
Nederlands,
mw. A. Lohuis

Klas 1:
medio
november
Klas 2:
medio oktober

Leerlingen klas 1

Vanaf aanvang
schooljaar

Leerlingen worden
benaderd door docent
Nederlands,
mw. A. Lohuis

Presentatiecursus,
leerlingen
klas 3 en 4

Leerlingen
klas 3 en 4

Februari

Grammaticale
ondersteuning

Aanmelden bij de tutor.
Contactpersoon:
mw. L. Rouw,
leerlingbegeleider

Leerlingen klas 1

Vanaf aanvang
schooljaar

Leerlingen worden
benaderd door docent
wiskunde,
mw. J. Lorijn

Cursus
studievaardigheden,
leerlingen klas
3 t/m 6

Leerlingen
klas 3 t/m 6

December

Rekenondersteuning

Aanmelden bij de tutor.
Contactpersoon:
mw. L. Rouw,
leerlingbegeleider

Taalverrijking
klas 2

Leerlingen
klas 2

Vanaf aanvang
schooljaar

Leerlingen worden
benaderd door docent
Nederlands,
mw. A. Lohuis

Honoursprogramma
(HPG)

Leerlingen
klas 4 en 5

Lopende het
schooljaar

Aanmelding op
uitnodiging.
Contactpersoon:
dhr. J. Vogel

Spellingslessen
klas 1

Leerlingen
klas 1

Na de eerste
toetsperiode

Leerlingen en ouders
worden benaderd
door zorgcoördinator,
mw. L. Dijs

Individuele bijles
leerlingen klas 1 t/m 6
(verzorgd door
leerlingen bovenbouw)

Leerlingen
klas 1 t/m 6

Aanvang
schooljaar

Aanmelden bij de
bijlescoördinator,
mw. M. Veerman
(zie website)

Taalverrijking
klas 3 t/m 6

Leerlingen
Klas 3 t/m 6

Instroom vanaf
aanvang
schooljaar

Aanmelden bij de
tutor.
Contactpersoon:
taalcoördinator,
mw. S. Koster

Huiswerkklas
leerlingen klas 1 t/m 4
(verzorgd door
leerlingen bovenbouw)

Leerlingen
klas 1 t/m 4

Instroom vanaf
aanvang
schooljaar

Aanmelden bij de
huiswerkklascoördinator
mw. A. Lelifeld
(zie website)

Preventieve dyslexiebegeleiding (door
taal- en dyslexiecoach
op school)

Leerlingen
klas 1 t/m 6

Instroom vanaf
aanvang
schooljaar

Aanmelden bij de zorgcoördinator,
mw. L. Dijs

Leerlingbegeleiding
extra ondersteuningsbehoeften (op school,
Celesalon)

Leerlingen
klas 1 t/m 6

Vanaf aanvang
schooljaar

Op voordracht van de
conrectoren, of via
zorgcoördinator,
mw. L. Dijs

Orthopedagoog / GZpsycholoog (op school)

Leerlingen
klas 1 t/m 6

Op elk moment
in het
schooljaar

Aanmelden bij tutor

Werken met OOZ
schoolplanner

Leerlingen klas 1

Na de
introductieweek

Contactpersoon:
mw. L. Rouw,
leerlingbegeleider

CnopiusPlusklas

Leerlingen
klas 1 en 2

Vanaf aanvang
schooljaar

Aanmelding op
uitnodiging.
Contactpersoon:
mw. A. van der Beek

SOCIAAL-EMOTIONELE BEGELEIDING

SOCIAAL-EMOTIONELE BEGELEIDING

WAT

VOOR

WANNEER

PROCEDURE

WAT

VOOR

WANNEER

PROCEDURE

Kennismaking
activiteiten klas 1 en 4

Leerlingen
klas 1 en 4

Tijdens de
eerste week van
het nieuwe
schooljaar

Alle leerlingen
klas 1 en 4 doen mee

Examenvreestraining

Leerlingen
klas 6

Instroom vanaf
aanvang
schooljaar

Aanmelden bij tutor of
zorgcoördinator
mw. L. Dijs

Tutorlessen
klas 1 t/m 4

Leerlingen
klas 1 t/m 4

Tijdens de
tutorlessen

Tutoren geven de
ingeroosterde
tutorlessen

Faalangst
reductietraining

Leerlingen
Klas 1 t/m 6

Instroom vanaf
aanvang
schooljaar

Aanmelden bij tutor of
zorgcoördinator
mw. L. Dijs

Gebruik van Celesalon
voor een aantal
leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften

Leerlingen
klas 1 t/m 6

Op elk moment
in het
schooljaar

Aanmelden bij tutor,
betreffende conrector
of zorgcoördinator.
Contactpersoon:
mw. L. Dijs

Presentatiecursus,
leerlingen klas 3 en 4

Leerlingen
klas 3 en 4

Februari

Contactpersoon:
mw. L. Rouw,
leerlingbegeleider

Verpleegkundige GGD
(op school)

Leerlingen
klas 2 en 4

Na screening
ingevulde GGD
vragenlijst

Leerling wordt
opgeroepen door de
verpleegkundige

Jeugd- en gezinswerk
(op school)

Leerlingen
klas 1 t/m 6

Op elk moment
in het
schooljaar

Aanmelden bij tutor

Leerlingbegeleiding
(op school, Celesalon)

Leerlingen met
extra
ondersteuningsbehoeften

Aanvang
schooljaar

Op voordracht van de
conrectoren, of via
zorgcoördinator,
mw. L. Dijs

Vertrouwenspersoon

Leerlingen
klas 1 t/m 6

Op elk moment

Leerling kan contact
opnemen met
mw. M. Weustenenk

Schoolarts GGD
(buiten school, GGD
gebouw)

Leerlingen
klas 1 t/m 6

Op elk moment
in het
schooljaar

Aanmelden bij tutor

Sociale
Vaardigheidstraining
leerlingen klas 2 en 3

Leerlingen
klas 2 en 3

Periode 3 (april)

Aanmelden bij tutor.
Contactpersoon:
Mw. B. Broekman
Mw. L. Dijs

Notities

7.7  Ziekteverzuim als Signaal (ZAS)
1.

Afspraken tussen Gymnasium Celeanum , JGZ (jeugdgezondheidszorg) en leerplicht

Het programma Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS) wordt gezien als een waardevolle aanvulling van het verzuimbeleid van de school.
Uitgangspunt is dat elke leerling die meer dan normaal verzuimt mogelijk een probleem heeft, dat om een oplossing vraagt.
Afspraken omtrent de aanmelding



Een goede verzuimregistratie is een voorwaarde voor de begeleiding.



De aanmeldcriteria moeten strikt worden gehanteerd (zie punt 3).

Afspraken omtrent de inbedding van de verzuimbegeleiding binnen het ondersteuningssysteem op de school



De school draagt zorg voor de aanstelling van een verzuimcoördinator (pedagogisch medewerker).



Deze verzuimcoördinator controleert het verzuim en onderscheidt tussen zorgwekkend ziekteverzuim en ander verzuim.



Zij/hij meldt langdurig en frequent ziekteverzuim bij de conrector/zorgcoördinator.



De verzuimcoördinator/conrector neemt contact op met leerling en ouders/verzorgers.



Bij afdoende verklaring voor het ziekteverzuim blijft het Kernteam de leerling gedurende het schooljaar volgen.



Bij blijvende twijfel over de aard en/of de oorzaak van het ziekteverzuim meldt de zorgcoördinator de leerling aan bij de
jeugdarts en eventueel bij het zorg- en adviesteam (ZAT), dat aan elke school voor VO verbonden is.

Afspraken tussen school, JGZ en leerplicht



Het Kermteam van het Celeanum heeft en houdt altijd de regie en coördinatie via de zorgcoördinator.



De school verwijst bij langdurig en frequent ziekteverzuim en twijfel over de aard en/of oorzaak van de ziekmelding naar de
jeugdarts.



De jeugdarts onderzoekt wat het probleem is en organiseert zo nodig/zo mogelijk hulp. Hierin is belangrijk dat dit
teruggekoppeld wordt aan de school en ook aan het ZAT van de school. De jeugdarts vraagt toestemming aan
ouders/leerling voor bespreking in het ZAT. (Indien de leerling jonger is dan 16, geven de ouders toestemming. Indien de
leerling 16 jaar of ouder is, geeft de leerling zelf toestemming).



In verband met dit laatste verplicht de GGD zich aan de inspanning om op scholen, die met het programma ZAS in zee gaan,
de betrokken jeugdarts ook te laten participeren in het ZAT van de betreffende school.



School, leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en JGZ ontmoeten elkaar in het ZAT, bespreken gezamenlijk de resultaten van
het onderzoek door de jeugdarts en stellen zo nodig een plan van aanpak op (reguliere werkwijze van het ZAT).



In geval van ‘onwil’ van een leerling en/of de ouders/verzorgers bij medewerking en/of bij het opvolgen van adviezen en
verwijzing, meldt de school dit aan leerplichtzaken (en aan de leerling en de ouders/verzorgers).

Afspraken omtrent communicatie naar ouders/verzorgers en leerlingen



De ouders/verzorgers en leerlingen worden via de geëigende kanalen door de school op de hoogte gesteld van het
verzuimbeleid.



In alle communicatie wordt door betrokken partijen gewezen op de vertrouwelijke behandeling van de informatie die aan de
JGZ wordt verstrekt, maar tevens op het feit dat er altijd een advies van de JGZ naar de school gaat over de vervolgaanpak.

2.

Aanmelding

Criteria voor aanmelding

Vanuit de verzuimregistratie van de school signaleert de verzuimcoördinator de kinderen die in aanmerking komen voor een
melding bij de conrector/zorgcoördinator. Criteria zijn:
1.

langdurig ziekteverzuim: meer dan twee weken aaneengesloten (dus op de 11e aaneengesloten ziekteverzuimdag);

2.

frequent ziekteverzuim: voor de vierde maal verzuim binnen het lopende schooljaar;

3.

‘bijzondere gevallen’: hier kan het b.v. gaan om kinderen die altijd bij een bepaald vak of op een bepaald dagdeel ziek
zijn of een hoog totaal verzuim hebben.

3.

Uitnodiging door de jeugdarts

Na aanmelding bij de jeugdarts zal deze binnen twee weken de aangemelde leerling per brief uitnodigen voor een gesprek c.q.
onderzoek. In de brief wordt erop gewezen dat ook de ouders/verzorgers meer dan welkom zijn. Wanneer de leerling zonder
ouders de jeugdarts heeft bezocht, zal het resultaat van dit bezoek aan de ouders worden meegedeeld (na toestemming van de
leerling indien de leerling 16 jaar of ouder is). Als de leerling niet op komt dagen, volgt er een tweede uitnodiging. Wanneer ook
hier geen reactie op komt, zal de jeugdarts dit melden aan de school. Deze zal de betreffende leerplichtconsulent en/of
leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. Voor aanmelding bij het
ZAT wordt de reguliere procedure gevolgd.
4.

Gesprek met c.q. onderzoek van de leerling

Het eerste contact met de leerling (al dan niet met de ouders/verzorgers) wordt door de jeugdarts uitgevoerd. Doel van het
onderzoek is de (onderliggende) oorzaak van het verzuim te achterhalen en deze oorzaak aan te pakken.
5.

Vervolgacties

Na het eerste onderzoek zijn in principe drie vervolgacties mogelijk:
1.

terugkoppeling en advisering naar de school (dit gebeurt altijd)

2.

follow-up binnen de JGZ

3.

verwijzing buiten de JGZ

Deze drie categorieën vervolgacties worden in de volgende subparagrafen verder uitgewerkt.
ad 1. Terugkoppeling en advisering naar de school

De schriftelijke terugkoppeling en advisering naar school gebeurt op een daartoe gereserveerde sectie van het aanmeld- en
terugkoppelingsformulier en bevat de volgende onderdelen:


Datum contact jeugdarts en soort contact (gesprek met leerling, gesprek met leerling plus ouder/verzorger, telefonisch met
leerling, telefonisch met ouder/verzorger, contactpogingen niet geslaagd).



Tenzij ouders/verzorgers en/of leerling hiertegen overwegende bezwaren hebben, worden relevante gegevens aan school
teruggekoppeld, bijvoorbeeld de aard van de onderliggende problematiek (somatisch probleem, psychisch probleem,
gezinsprobleem, leerprobleem, sociaal probleem, onwil)



De door de jeugdarts ondernomen actie wordt aangekruist (advies gegeven, vervolggesprek, verwezen, overlegd met
docent/leerlingbegeleider).



Dit geldt ook voor het advies van de jeugdarts aan de school (concrete adviezen over aanpak probleem, ‘afwachten’, melden
bij leerplichtzaken, etcetera).

Deze terugkoppeling wordt doorgaans per beveiligde e-mail verstuurd, maar waar nodig mondeling aangevuld. Bovendien vindt
er ook terugkoppeling plaats in het ZAT (na toestemming van leerling/ouders).
ad 2.

Follow-up door de JGZ

Soms is het nodig een vervolgcontact met de leerlingen en/of diens ouders/verzorgers af te spreken. Dit kan een telefonisch
contact zijn, een persoonlijk contact op de GGD of op het spreekuur op school, of een huisbezoek door de jeugdverpleegkundige.
Belangrijk is om na een follow-up door de JGZ opnieuw naar de school terug te koppelen en zo nodig een advies aan de school te
geven.
ad 3.

Verwijzing

In een aantal gevallen is het nodig leerlingen voor verdere hulpverlening te verwijzen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
verwijzingen in de zorgsector en andere ‘verwijzingen’, in de praktijk vooral naar leerplicht. Belangrijk is om bij een directe
verwijzing door de JGZ ook een advies aan de school te geven (ook als dat advies ‘niets doen’ luidt).
a. Verwijzing naar de zorgsector

Verwijzingen naar zorginstellingen als huisarts, Pro Juventus, Dimence, Cognito etcetera, worden door de jeugdarts zelf verricht.
Wanneer dat voor een adequate hulpverlening nodig is, wordt bij de verwijzing melding gemaakt van het zorgwekkend
schoolverzuim.
b. Verwijzing naar de Leerplicht

Indien er voor de jeugdarts geen zorgingang is en/of ‘onwil’ wordt geconstateerd, of als leerling tot tweemaal toe weigert te
komen zonder valide reden (zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopname), wordt Leerplicht ingeschakeld door de school.

7.8  Pestprotocol
1.0

Inleiding

Het Gymnasium Celeanum is van oudsher een school waar leerlingen en personeel zich veilig voelen. Dit veilige klimaat en de
prettige sfeer worden gecreëerd en gehandhaafd door het schoolbeleid. De algemene gedragsregels zijn vastgelegd in het
leerlingenstatuut en het zorgplan en worden elk jaar onder de aandacht gebracht in de schoolgids.
Wanneer de schoolomgeving voor één of meerdere leerlingen onprettig of onveilig wordt, vraagt dit om een duidelijke en
krachtige reactie vanuit de school. Pesten is onacceptabel, omdat het grote gevolgen kan hebben voor zowel de gepeste leerling
(bijvoorbeeld onzekerheid, faalangst, depressie) als voor de pester (bijvoorbeeld problemen met sociale relaties).

Op het moment dat pestgedrag door leerlingen of het personeel gemeld of opgemerkt wordt, is het belangrijk dat alle betrokken
partijen weten volgens welke procedure het probleem opgelost gaat worden. Voor dit doel is dit pestprotocol opgesteld, waarin
gebruik gemaakt is van in het land gangbare protocollen, die zijn toegesneden op de situatie binnen het Gymnasium Celeanum.
In het protocol wordt beschreven wat onder pesten en cyberpesten (digitaal pesten) wordt verstaan en hoe er op onze school
met een melding van pestgedrag wordt omgegaan. Het maakt duidelijk welke stappen er worden ondernomen en wat er van de
betrokken partijen verwacht wordt om zo snel mogelijk een einde aan het pesten te maken.
Een protocol zoals dit moet geen statisch geheel zijn: afhankelijk van de ontwikkelingen op school en de ervaringen die ermee
gemaakt worden zal het protocol worden aangepast.

2.0

Preventieve maatregelen

Een belangrijk wapen in de strijd tegen pesten is de preventie ervan. Het is essentieel dat er een veilig pedagogisch klimaat op
school heerst, waarbinnen pesten door alle partijen (docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen) als
onacceptabel wordt gezien en waarin alle betrokken partijen bereid zijn samen te werken om problemen rond pesten op te
lossen. Elke medewerker heeft een voorbeeldfunctie. In het leerlingenstatuut wordt aan de gedragsregels en omgangsvormen op
school uitgebreid aandacht besteed.
De brugklasleerlingen nemen tijdens het brugklaskamp deel aan een middag die geheel gewijd is aan omgangsvormen en pesten.
Naar aanleiding van een film over pesten wordt er een gesprek met de klas gevoerd door de tutor. Tijdens dit gesprek wordt
uitgelegd wat pesten inhoudt, wat de nadelige effecten zijn op de gepeste leerling, maar ook op de algehele sfeer in de klas.
Tevens worden de leerlingen gestimuleerd hun ervaringen op dit gebied te delen, hun mening over pesten te vormen en worden
ze aangespoord om pestgedrag in hun omgeving snel te melden.
In de weken na het brugklaskamp stelt elke klas in de tutorlessen een vertaling van de bestaande schoolregels op en daarmee
worden het “eigen” gedragsregels ten aanzien van pesten. De klas committeert zich daaraan. De leerlingen formuleren de
gedragregels in hun eigen taal en daarmee wordt eigenaarschap van de regels nagestreefd. In de loop van het eerste schooljaar
blijft het onderwerp pesten een terugkerend thema in de wekelijkse tutorlessen.
Voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken organiseert de school sociale vaardigheidstrainingen, waaronder een
training speciaal gericht op leerlingen met ASS.
Ook de andere tutoren in de onderbouw bespreken aan het begin van een nieuw schooljaar de algemene schoolregels en
afspraken in de klas. Het onderling plagen en pesten wordt hierbij genoemd en onderscheiden. Tevens bespreekt de tutor in zijn
klas het pestprotocol. Ook wordt duidelijk gesteld dat pesten altijd gemeld moet worden en niet als klikken wordt beschouwd,
maar als hulp aanbieden of vragen. Met name in de onderbouw, maar ook in de bovenbouw is pesten een onderwerp dat,
wanneer nodig, op de agenda staat tijdens de tutorlessen.

3.0

Pesten

Wanneer spreken we van pesten? Tussen wat plagen en pesten is, loopt een diffuse grens, die voor iedere persoon anders ligt.
Iedereen mag zelf aangeven wat hij als acceptabel beschouwt en wanneer de grens voor hem wordt overschreden.
We spreken in ieder geval van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd, geïntimideerd en/of
buitengesloten wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend.

Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waarin gepest wordt, kunnen alle leerlingen slachtoffer worden.
Daarom moet pestgedrag door iedereen serieus worden genomen. Het lastige is, dat het pesten zich vaak in het verborgene
afspeelt, zodat er moeilijk vat op te krijgen is. Zelfs wanneer het pesten wordt opgemerkt, weten omstanders niet altijd hoe ze
ermee om kunnen gaan.
Docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben een taak (samen met de ouders en de leerlingen zelf) bij het tegengaan
van pesten. Leerlingen moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van volwassenen in de school en hierom durven vragen. De
volwassenen moeten oog hebben voor de signalen van leerlingen, interesse tonen voor de leerlingen en luisteren naar wat de
leerlingen te vertellen hebben.
Voor de tutoren betekent dit dat ze in hun tutorklassen groepsgesprekken houden, aandacht hebben voor de groepssfeer en het
functioneren van individuele leerlingen in de groep. Ze maken afspraken met de klas en zorgen ervoor dat deze afspraken worden
nagekomen.

3.1

Vormen van pesten

Met woorden:

vernederen, belachelijk maken;
schelden;
dreigen;
met bijnamen aanspreken;
gemene briefjes, mailtjes, sms’jes schrijven;
nare berichtjes op Hyves/Facebook/Twitter plaatsen.

Lichamelijk:

trekken aan kleding, duwen en sjorren;
schoppen en slaan;
krabben en aan haren trekken;
wapens gebruiken.

Achtervolgen:

opjagen en achterna lopen;
in de val laten lopen, klem zetten of rijden;
opsluiten.

Uitsluiting:

doodzwijgen en negeren;
uitsluiten van bijeenkomsten;
uitsluiting bij groepsopdrachten.

Stelen en vernielen:

afpakken van kledingstukken, schooltas, schoolspullen;

kliederen op boeken;
schade toebrengen aan eigendommen;
banden lekprikken, fiets beschadigen.
Afpersing:

dwingen om geld op spullen af te geven;
het afdwingen om iets voor de pestende leerling te doen.

3.2

Digitaal pesten of ‘cyber’-pesten

Digitaal pesten of cyberpesten is het pesten via het internet en via de mobiele telefoon. Cyberpesten kan nog veel harder zijn dan
pesten in het dagelijks leven, omdat daders gemakkelijker anoniem kunnen blijven en de reikwijdte van internet veel groter is.
Een aantal manieren waarop cyberpesten plaatsvindt:
•

Misbruik van social media: schelden, beschuldigen, roddelen, beledigen;

•

Uit naam van een ander sturen van pestmail;

•

Foto’s, films of geluidsopnamen maken van elkaar zonder

•

Foto’s, films of geluidsopnamen maken van elkaar zonder toestemming van de betrokkenen en dat op het internet

toestemming van de betrokkenen;

plaatsen;
•

Foto’s, films of geluidsopnamen van elkaar bewerken zonder toestemming van de betrokkenen en dat op internet
plaatsen;

•

Stalking: stelselmatig lastigvallen met het blijven sturen van haatmail/bedreigingen;

•

Hacken: het stelen van gegevens of instellingen aanpassen (bijvoorbeeld wachtwoorden veranderen).

3.3

De gepeste leerling

In een onveilig klimaat loopt iedereen de kans gepest te worden, maar sommige leerlingen lopen meer kans dan andere. Dat kan
te maken hebben met hun uiterlijk, gedrag, gevoelens en sociale uitingen. Echter, kinderen worden pas gepest in situaties waarin
pesters de kans krijgen om een slachtoffer te pakken te nemen, dus in onveilige situaties. Een kind dat gepest wordt, praat daar
thuis niet altijd over.
Redenen hiervoor kunnen zijn:
•

schaamte;

•

angst dat de ouders met de school of met de pester gaan praten en dat het pesten dan nog erger wordt;

•

het probleem lijkt onoplosbaar;

•

geen “klikker” willen zijn.

Primair richt de school zich op hulp aan de gepeste leerling en zal de school maatregelen nemen zodat de gepeste leerling zich
weer veilig voelt op school.

3.4

De pester

Naast de gepeste heeft ook de pester hulp nodig. Er kunnen dieperliggende oorzaken zijn die ten grondslag liggen aan het
pestgedrag. Pesters zijn of lijken populair, maar zijn dat uiteindelijk niet. Ze dwingen hun populariteit af door stoer en
onkwetsbaar gedrag. Van binnen zijn ze vaak ook onzeker en proberen ze zichzelf groter te maken door een ander te kleineren. Er
kan ook sprake zijn van een ‘nare’ karaktertrek. Het is belangrijk het gedragspatroon te doorbreken, mogelijke oorzaken te
achterhalen en waar mogelijk weg te nemen. Voorbeelden van dieperliggende oorzaken kunnen zijn:
•

een problematische thuissituatie;

•

een voortdurende strijd om de macht in de klas;

•

een gevoel van incompetentie op school (slechte cijfers of

•

een zwak gevoel van autonomie (te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) of juist een te sterk gevoel van

een laag niveau);

autonomie;
•

de pester voelt zich verloren binnen een grote groep en verzekert zich van een positie in de groep door zich boven een
ander te plaatsen.

Doorgaans voelen pesters zich niet schuldig, want in hun ogen vraagt het slachtoffer er immers zelf om. Pesters krijgen vaak
andere kinderen mee, want wie meedoet, loopt zelf de minste kans om slachtoffer te worden.

3.5

De meelopers en de andere leerlingen

Meelopers zijn leerlingen die incidenteel meedoen met het pesten. Dit gebeurt meestal uit angst om zelf slachtoffer te worden of
uit angst vrienden en vriendinnen te verliezen. Verder kunnen de meelopers het pesten wel stoer en interessant vinden en hopen
ze mee te liften op de populariteit van de pester.
De meeste leerlingen houden zich afzijdig als er wordt gepest, maar voelen zich wel schuldig over het feit dat ze niet in de bres
springen voor het slachtoffer of hulp inschakelen. Het is belangrijk om juist deze leerlingen tot helpers te maken.

4.0

De aanpak van pesten

4.1

De taak van de ouders

Wanneer de ouders van hun kind gehoord hebben dat het gepest wordt of zelf het vermoeden hebben dat dit zo is, dan is het
belangrijk dat zij dit z.s.m. te melden bij de tutor. De tutor zal het verdere proces begeleiden, met hulp van de conrector (antipestcoördinator).
Betreft het de ouders van een kind dat pest, dan worden zij van het pestgedrag van hun kind in eerste instantie door de tutor op
de hoogte gesteld. Er wordt van hen verwacht dat ze meewerken aan het stoppen van het pestgedrag van hun kind.

4.2

De vakdocenten en het onderwijsondersteunend personeel

De vakdocenten hebben, net als het onderwijsondersteunend personeel, vooral een signalerende rol. De pedagogisch
medewerker is bovendien betrokken bij de controle op eventueel uit te voeren strafmaatregelen. Wanneer docenten of
onderwijsondersteunend personeel pesten waarnemen of redenen hebben om pesten te vermoeden, wordt er van hen verwacht
dat ze hierop adequaat reageren en hiervan melding doen bij de tutor om hulp en overleg in gang te zetten. De vakdocenten
stellen zich vervolgens op de hoogte van de gemaakte afspraken door het lezen van het logboek in het leerlingvolgsysteem van
Magister.

4.3

De tutor

De tutor is het eerste aanspreekpunt voor meldingen van pestgedrag voor leerlingen, docenten en ouders. In overleg met de
conrector (anti-pestcoördinator) zet de tutor het stappenplan tegen pesten in werking en draagt er zorg voor dat het probleem
wordt opgelost. Bovendien zorgt de tutor voor de administratieve afhandeling. Dit houdt in dat afspraken die met leerlingen
gemaakt worden schriftelijk worden vastgelegd. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van
Magister en de tutor stuurt de betrokken docenten hierover een mail. Tijdens het doorlopen van de stappen krijgt de tutor
ondersteuning van de conrector.

4.4

De conrector (anti-pestcoördinator)

De conrector (anti-pestcoördinator) bewaakt het proces vanaf de eerste pestmelding. De conrector overlegt met de tutor over de
te volgen procedure (klassikaal of individueel) en over eventuele verwijzingen voor sociale vaardigheidstrainingen en andere hulp.
Wanneer het doorlopen van het stappenplan onvoldoende helpt, neemt de conrector de eerste verantwoordelijkheid van de
tutor over. Ook het opleggen van sancties aan pestende leerlingen en het contact hierover met de ouders (verslaglegging voor
dossier) is aan de conrector. De tutor blijft bij het proces betrokken.

4.5

De vertrouwenspersoon

Een alternatieve route van het aanmelden van pestgedrag kan via de vertrouwenspersoon lopen. De vertrouwenspersoon lost het
probleem niet op, maar speelt een begeleidende rol richting tutor en/of conrector.

5.0

Het stappenplan

Pesten wordt niet getolereerd en alle meldingen worden door de school serieus genomen en opgepakt. Degene die de melding als
eerste binnenkrijgt, speelt deze door naar de tutor.
1. Signaal pestgedrag. De tutor signaleert of wordt gewezen op pestgedrag binnen de klas.
2. Overleg. De tutor overlegt met de conrector (anti-pestcoördinator). Hierbij wordt gekeken naar de ernst van het geval en welke
benadering men moet kiezen. De ouders van alle betrokken leerlingen worden ingelicht en indien nodig uitgenodigd voor een
gesprek op school.
3a. Individuele aanpak. Wanneer een geval te complex is om klassikaal te bespreken, worden de betrokken leerlingen individueel
aangesproken. Er vindt een gesprek plaats met de gepeste, de pester en eventuele meelopers. Afhankelijk van de ernst van het
geval wordt bepaald of er behalve de tutor ook de conrector aanwezig zal zijn.

Het uitgangspunt in beide aanpakken is in gesprek raken met elkaar, waarbij dingen worden benoemd en uitgepraat. Iedereen
wordt uitgenodigd om zijn zegje te doen. Na het samen naar oplossingen zoeken worden afspraken gemaakt en deze afspraken
worden schriftelijk vastgelegd en door de direct betrokken leerlingen ondertekend. In het leerlingvolgsysteem van Magister zet de
tutor een verslag en aan betrokken docenten wordt hiervan melding gemaakt. De eerste keer controleert de tutor na 14 dagen of
de afspraken zijn nagekomen, daarna wordt steeds een nieuwe termijn afgesproken.
3b. Klassikale aanpak. De tutor gaat een gesprek aan met de klas. Samen wordt gezocht naar een passende oplossing voor alle
partijen. De tutor bewaakt het groepsproces.
4. Aanbieden hulp. Eventueel kan een gepeste leerling worden ondersteund met een sociale vaardigheidstraining of door hulp
van buitenaf (bijlage hulp- en verwijsmogelijkheden). Ook de pester kan voor hulpverlening doorverwezen worden.
5. Sancties. Wanneer de bij 3. gemaakte afspraken niet worden nagekomen, volgen er altijd sancties voor de pester. Deze worden
in overleg met de conrector vastgesteld en door hem aan de betrokken ouders gemeld en ondertekend (dossiervorming). De
sanctie kan bijvoorbeeld bestaan uit het maken van opdrachten in een blokrooster of het meewerken aan een
Herstelrechtconferentie (zie bijlage 3).
6. Schorsing. Wanneer de eerder genoemde maatregelen geen effect hebben, gaat de school over tot het onderstrepen van het
wangedrag door een zogenaamde time-out (ordemaatregel). Als effect uitblijft wordt overgegaan op schorsing (strafmaatregel)
van maximaal een week. Voor dat tot schorsing kan worden overgegaan, overlegt de schoolleiding met het College van Bestuur en
het genomen besluit wordt met vermelding van redenen aan de ouders en leerling bekendgemaakt . Leerling en ouders moet
duidelijk gemaakt worden (ondertekend verslag in dossier) dat de grens bereikt is en dat bij de eerstvolgende herhaling tot
verwijdering wordt overgegaan.
7. Schoolverwijdering. Als een leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen blijft volharden in het ongewenste
gedrag, is er geen perspectief meer. De school neemt in zo’n geval zijn verantwoordelijkheid omdat de veiligheid van de overige
leerlingen niet meer gegarandeerd kan worden. Er rest de school niets anders dan verwijdering.

Bijlage 1

Leidraad voor een gesprek met de gepeste leerling

Feiten achterhalen:
•

Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem

•

Door wie word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer leerlingen betrokken?)

•

Waar word 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 tot nu toe zelf aan het pesten proberen te doen?

•

Zijn er leerlingen die je (wel eens) proberen te helpen?

•

Wat wil je dat er nu gebeurt; wat wil je bereiken?

Aanpak:
Bespreek samen met de leerling wat hij of zij kan doen tegen het pesten en bekijk waar de leerling aan wil werken om de situatie
te verbeteren. Let daarbij op de volgende aspecten;
•

Hoe communiceert de leerling met anderen?

•

Welke lichaamstaal speelt een rol?

•

Hoe gaat de leerling om met zijn gevoelens en hoe maakt hij deze kenbaar aan anderen?

•

Heeft de leerling genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen naar de pester?

Gepeste jongeren lopen vaak rond met het gevoel dat er iets mis is met hen. Daardoor hebben ze moeite om voor zichzelf op te
komen. Ergens is er iets in henzelf dat de pester gelijk geeft. Besteed hier aandacht aan, want niemand kan een ander klein maken
zonder diens toestemming.

Bijlage 2

Leidraad voor een gesprek met een leerling die pest

Het doel van dit gesprek is drieledig:
•

De leerling confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan voor zijn slachtoffer.

•

De achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen.

•

Het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt.

Confronteren
Confronteren is:
•

Probleemgericht. Het richt zich op gedrag dat waar te nemen is. Zodra we interpretaties geven aan gedrag, wordt het
persoonsgericht. Bijvoorbeeld: “Je hebt cola in de tas van Pier laten lopen. Dat doe je zeker omdat je graag de lolligste
bent.” Zodra we gaan interpreteren, reageren we een gevoel van frustratie op die ander af en zijn we gestopt met
confronteren en begonnen met kritiseren.

•

Relatiegericht. Je bent heel duidelijk op de inhoud, in wat je wilt en niet wilt, maar met behoud van de relatie. Bijvoorbeeld:
“Ik vind dat je heel erg gemeen tegen haar doet en ik wil dat je daarmee ophoudt.” Zeg nooit: “Je bent heel gemeen.”
Hiermee wijs je de persoon in zijn geheel af, terwijl je alleen zijn gedrag niet goedkeurt.

•

Veranderingsgericht. Je stelt zaken vast en gaat vervolgens inventariseren hoe het anders kan.

•

Specifiek blijven. Je benoemt de situatie waarover het gaat en vermijdt woorden als “altijd”, “vaak” en “meestal”.

Confronteren en kritiek geven is niet hetzelfde. Kritiek geven wordt in deze fase als niet oplossingsgericht ervaren.

Achterliggende oorzaken
Nadat het probleem benoemd is, richt je je op het “waarom?” Hoe komt het dat je dit gedrag nodig hebt? Wat levert het jou op?
Wat reageer je af op die ander? Maak duidelijk dat er een tekort aan empathisch vermogen zichtbaar wordt in dit gedrag. Wat ga
je daaraan doen? Bied zo nodig hulp aan van de conrector.
Het pestgedrag moet stoppen
Wees duidelijk over de stappen die volgen, wanneer het pestgedrag niet stopt (zie stappenplan).

Bijlage 3

Herstelrecht

Een gesprek op basis van herstelrecht kan een alternatief zijn voor schorsing voor de veroorzaker van een zwaar incident. Het
gesprek draagt bij aan herstel van het aangedane leed en andere schade. Het biedt de dader de mogelijkheid tot rehabilitatie en
maakt daarmee herstel van de relatie mogelijk.
Wat is herstelrecht?
Herstelrecht is een manier van conflicthantering waarbij dader en slachtoffer met elkaar in gesprek gebracht worden. Wanneer in
deze gesprekken de dader zich bewust wordt van wat hij heeft gedaan en het slachtoffer een stem heeft gekregen, ontstaat er
een schuldbesef en een behoefte bij de dader om de aangerichte schade te herstellen. Wanneer hij dit doet, verdient hij zijn plek
in de gemeenschap, in dit geval school, weer terug.
Gesprekken met dader en slachtoffer vinden plaats onder leiding van de conrector en gaan uit van de volgende vragen;

Herstelrechtvragen

Deze vragen kunnen jou helpen wanneer je schade of last
hebt ondervonden van het gedrag van een ander.

Als jij wordt aangesproken op jouw gedrag, kunnen deze
vragen je helpen het probleem op een goede manier op te
lossen.

Wat is er precies gebeurd?

Wat is er precies gebeurd?

Wat dacht je, toen het gebeurde?

Wat dacht je, toen het gebeurde?

Hoe denk je er nu over?

Hoe denk je er nu over?

Wat is het ergste voor jou?

Wie hebben schade opgelopen door wat jij hebt gedaan?

Wat moet er gebeuren om dat te herstellen?

Wat is nodig om dat te herstellen?

Bijlage 4

Tips tegen cyberpesten

Tips voor leerlingen om digitaal pesten te voorkomen
•

Gebruik een apart Hotmail-adres om jezelf te registreren op websites. Kies een e-mailadres dat niet je eigen voor- en
achternaam volledig weergeeft.

•

Gebruik altijd een bijnaam als chatnaam.

•

Zorg dat je wachtwoorden geheim blijven en niet makkelijk te raden zijn. Als anderen wel binnen zijn gekomen, neem
dan contact op met de beheerder van de site.

•

Als je een vervelend gevoel hebt over iets wat je hebt gezien of meegemaakt, vertrouw dan op je gevoel en vertel het
aan iemand die je vertrouwt.

•

Blijf respectvol naar anderen, scheld niet terug, maar ga weg uit een chatroom als er iets vervelends gebeurt.

•

Verwijder onbekende mensen uit je contactenlijst.

•

Geef geen persoonlijke informatie aan mensen die je alleen van internet kent. Let vooral op foto’s en films van jezelf. Als
je een foto of film op internet zet, kan deze gemakkelijk gekopieerd en op een andere website geplaatst of bewerkt
worden. Foto’s en films die eenmaal geplaatst zijn, zijn nog jaren terug te vinden.

•

Bel of mail niet met mensen die je alleen van internet kent, spreek niet met hen af zonder dat je ouders dit weten.

•

Verstuur zelf geen flauwe grappen, dreigmail of haatmail.

•

Wees zeer voorzichtig met het gebruik van de webcam. Jouw beelden kunnen worden opgeslagen en gebruikt worden
om ze aan andere personen te laten zien of voor doeleinden gebruikt worden die jij niet wilt.

•

Bedenk: Niet alles wat je op internet tegenkomt, is waar!

Wat kun je tegen cyberpesten en misbruik doen?
•

Vat het niet persoonlijk op als vervelende berichten komen van mensen die je niet kent. De anonimiteit van internet
maakt dat mensen makkelijker gaan schelden.

•

Reageer niet op pestmails of andere digitale pesterijen. Verwijder de mail zo mogelijk zonder hem te openen. Als je niet
reageert, gaan pesters vaak op zoek naar iemand anders om te pesten.

•

Blokkeer de afzender. Op je mobiele telefoon kun je vaak nummers blokkeren.

•

Bewaar de bewijzen. Maak een print of sla ze op. Van het IP adres van de e-mail kan soms worden afgeleid van welke
computer de mail verzonden is. De helpdesk van de provider heeft vaak technische mogelijkheden om na te gaan wie de
mail heeft verstuurd. Bel de helpdesk op.

•

Ga naar je tutor. Deze zal je verder helpen om het pesten te stoppen.

•

Bij stalken kun je aangifte doen bij de politie, omdat dit strafbaar is. Voor meer informatie over aangifte doen:
www.pestenislaf.nl

Bijlage 5

Mediaverwijzingen tegen cyberpesten

Links voor bruikbare adressen bij cyberpesten
•

www.stopdigitaalpesten.nl campagne van Stichting Ideële Reclame, SIRE

•

www.digibewust.nl site van Ministerie van Economische zaken over veilig gebruik internet

•

www.ppsi.nl PPSI is het expertise centrum van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum op het gebied van seksuele
intimidatie, discriminatie, geweld etc. in het onderwijs

•

www.schoolenveiligheid.nl

•

www.veilig.kennisnet.nl tips en links voor leerlingen, ouders en docenten

7.9  Meldcode
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Toelichting meldcode:
1: de zorgcoördinator heeft de rol van ‘aandachtsfunctionaris’;
2: een filmpje met een duidelijke uitleg van de nieuwe afwegingskaders is te vinden op https://youtu.be/GnOoWYOhQ44
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Het Afwegingskader in de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling voor het onderwijs en leerplicht/RMC¹

1. De Meldcode
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een
stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. Er wordt een afwegingskader in opgenomen
waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin
betrokken.

2. Vooraf
De hieronder vermelde uitwerking van het afwegingskader binnen de meldcode is geldig voor het gehele onderwijsveld: van primair t/m
hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dat maakt het lastig om allerlei functies en functienamen te onderscheiden. Een aantal spilfiguren
kan een rol spelen: intern begeleider in het primair onderwijs, zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs, studieloopbaanbegeleider in
het MBO, decaan en psycholoog in het hoger onderwijs en anderen.
Daarnaast is het afwegingskader van toepassing voor leerplichtambtenaren/medewerkers RMC. In de vernieuwde Aanpak Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling is voorgesteld een aandachtsfunctionaris verplicht te stellen voor iedereen die met de Meldcode werkt.
Voor leerplicht/RMC is het aan te bevelen een aandachtsfunctionaris aan te stellen in het sociaal domein. Voor meer informatie over de
aandachtsfunctionaris verwijzen we naar www.lvak.nl.
Binnen deze aanpak is een van de (verplichte) stappen van de Wet Meldcode, stap 2, een deskundige collega of Aandachtfunctionaris te
consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in huis (binnen de organisatie) aanwezig moet zijn.
Organisaties waar de meldcode op van toepassing is wordt geadviseerd om een Aandachtsfunctionaris aan te stellen. Het bevoegd gezag
(bestuur en directie) moet altijd op de hoogte zijn van een melding binnen de Meldcode². Een school dient een protocol Meldcode
Huiselijk geweld en Kindermishandeling voorhanden te hebben waarin is vastgelegd wie wat waar wanneer en hoe doet met betrekking
tot (vermoedens van) Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling. In dit protocol kunnen ook kinderrechten
(www.augeo.nl/jongerentaskforce) worden opgenomen. Voor Leerplicht en RMC is dit vastgelegd in de Instructie voor de medewerker
leerplicht/RMC.
In beiden moet een kindcheck³ zijn opgenomen.

3. Afwegingskader: onderdeel van de meldcode
Onderstaand figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter ondersteuning van de beslissingen in
stap 5 is in stappen 4 en 5 een afwegingskader toegevoegd.
Er is een basisdocument Afwegingskader beschikbaar voor alle beroepsgroepen. Het onderliggende Afwegingskader is de uitwerking voor het
Onderwijs, inclusief leerplicht en RMC.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

In kaart brengen

Overleggen met

Gesprek met

Wegen:

Beslissen:

signalen

een (deskundige)

ouders/verzorgers/

5 vragen

I. Melden bij

collega en/of

kind

(vermoeden)

Veilig Thuis

evt. (anoniem) Veilig

geweld of

II. én

Thuis

kindermishandeling

hulpverlenen?

Beslissing 1:
Melden bij Veilig Thuis?

Beslissing 2:
Is hulpverlening (ook) mogelijk?

In Stap 5 worden twee beslissingen genomen:
het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens het beslissen of
het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.
Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De betrokken persoon in het onderwijs/de
leerplichtambtenaar (dit kan de aandachtsfunctionaris zijn) vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouders af of melden
noodzakelijk is aan de hand van vijf afwegingsvragen. Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van
zowel de school/leerplichtambtenaar als de betrokkenen (ouders/verzorgers) behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is,
moet de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden. Melden is niet verplicht
en kan ook anoniem.

4. Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke
situaties, zoals een vermoeden van kindermishandeling. Daarom geldt als algemene regel dat een specifieke wet voor een bepaalde sector
prevaleert boven de algemene norm van de AVG. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor de Wetten PO, VO, Leerplichtwet etc. De wet Meldcode gaat
dus ook voor de AVG. Het recht om dossier aan te maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.
¹ Waar wordt gesproken over leerplicht(ambtenaar) moet ook gelezen worden RMC. Dat staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten. Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest
passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar. Deze jongeren kunnen begeleiding krijgen van
een RMC-consulent.
² Een leerplichtambtenaar is in dezen autonoom in zijn beslissing.
 De kindcheck valt onder stap 1 van de meldcode en is aan de orde wanneer een volwassene of adolescent in een situatie verkeren die
minderjarige kinderen (ernstige) schade kan berokkenen. Er moet onderzocht worden in dat geval in een gesprek met ouders/verzorgers of er

(nog meer) kinderen bij ouders/verzorgers wonen en wie er voor hen zorgen. Op basis van deze informatie wordt besloten of er verdere actie
ondernomen moet worden door de verdere stappen van de meldcode te zetten. Zie ook www.augeo.nl.

Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in stappen 4 en 5
van de meldcode voor het Onderwijs en Leerplicht
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 (in geval het vermoeden door 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 (functionarissen en bevoegd gezag)/ leerplicht in dat er sprake
is van acute en/of structurele onveiligheid:


NEE -> ga verder naar afweging 3

 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 school¹ of een ketenpartner² /ben ik als leerplichtambtenaar in staat om effectieve hulp
te bieden of te organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling afgewend worden?
A: NEE -> melden bij Veilig Thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt naar de melder
B: JA -> ga verder met afweging 4

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. Speek af wie welke rol heeft en benoem casemanager. Spreek af welke taken alle
betrokkenen en specifiek de casemanager heeft, zodat de verwachtingen voor iedereen helder zijn. Leg vast, voer uit en ga verder met
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 vastgelegde afspraken over het monitoren³ van de veiligheid van alle betrokkenen.

¹ Hierbij valt te denken aan functionarissen uit de 2e lijnsondersteuning in de school, altijd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
(dus geen docenten, wel een zorgcoördinator, een vertrouwenspersoon, een orthopedagoog, een schoolpsycholoog, een intern begeleider, een
schoolmaatschappelijk werker, ….)
² Betrokken functionarissen vanuit de gemeente. Per gemeente verschillend; hierbij valt te denken aan de leerplichtambtenaar of een
medewerker van een buurt- of wijkteam dat betrokken is bij de school of een medewerker van de GGD/Jeugdgezondheidszorg.
³ Aanbeveling: spreek een nazorgtraject af. Leg termijnen en verwachtingen vast.
Op 3 juli 2018 wordt de werkwijze van Veilig Thuis vastgesteld. Dan zal er ook een website worden geopend.

BIJLAGE: begrippen en definities
Algemene meldnormen (leidende principes t.b.v. afwegingskaders)
Het doen van een melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld of mogelijke kindermishandeling is een professionele norm en
als zodanig noodzakelijk:
Meldnorm A

In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

Meldnorm B

In alle ANDERE gevallen waarin de aandachtsfunctionaris/leerplichtambtenaar meent dat
hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in
onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk
geweld en/of kindermishandeling.

Meldnorm C

Als een aandachtsfunctionaris/leerplichtambtenaar die hulp biedt of organiseert om
betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling
constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Acute onveiligheid, structurele onveiligheid en disclosure
Acute onveiligheid
Definitie Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd
en hij of zij heeft direct bescherming nodig.
Toelichting

Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een
beroepskracht allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt.
Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval
van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale
verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook om het
onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige zorg.

Voorbeelden

• Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft.
• (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe.
• Poging tot verwurging.
• Wapengebruik.
• Geweld tijdens de zwangerschap.
• (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele exploitatie van
kinderen jonger dan 18 jaar.
• Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, kinderen of familielid)
te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (familiedrama, eerwraak,
vrouwelijke genitale verminking).
• Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100 jaar,
waaronder het onthouden van voedsel.
• Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind verzint/aandikt,
(medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande klachten en afwijkingen
vervalst of in het kader van een onderzoek selectief verstrek of (medische) klachten en
afwijkingen bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt.
• Vrijheidbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende
veiligheidsmaatregelen genomen zijn.
• Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege suïcidepoging,
automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs.
• Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
• een minderjarig kind dat alleen gelaten wordt in huis zonder toezicht en verzorging van een
volwassene
• Minderjarigen die opgesloten worden in huis en onthouden worden van eten en drinken
• Minderjarigen die met een alleenstaande ouder leven, waarbij deze ouder een acute
psychose krijgt
•

etc.

Structurele onveiligheid
Definitie

Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld.

Toelichting

Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste
voorspeller voor voortduren van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst.

Voorbeelden

• Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige (psychosociale, relationele)
problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, middelenverslaving, psychische
problematiek dat de fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/
of voortdurend wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze minderjarigen
structureel ingeperkt worden.
• Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger.
• Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende schade kan
veroorzaken.
• Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.
• Minderjarige die geregeld getuige is van huiselijk geweld tussen ouders.
• Minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben.
• Minderjarigen die geregeld fysiek mishandel worden.
• etc.

Disclosure
Definitie

Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich uiten bij (mogelijk)
huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Toelichting

Als een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een beroepskracht om hulp vraagt bij
huiselijk geweld en/of kindermishandeling of zich hierover uit zonder hulp te vragen, betekent
dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid
en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden.
Het met onvoldoende voorbereiding met de ouders/verzorgers bespreken van de (door
het slachtoffer) geuite zorgen kan leiden tot (verergering van) situaties van acute of
structurele onveiligheid. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor specifieke vormen van huiselijk
geweld zoals (ex)partnerstalking, huwelijksdwang, mensenhandel, eergerelateerd geweld en
oudermishandeling.
Een professionelen norm tot melden betekent in dit geval zorgvuldige afstemming over de
vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis en het slachtoffer.
Bij de keuze voor wel/niet melden staat de veiligheid van het slachtoffer altijd voorop.
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7.10  Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Zorgplan 2014-2018

7.11  Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Klachten worden conform de Klachtenreglement van OOZ (de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en
Regio, juni 2011) behandeld. Op de site van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio is de Klachtenregeling voor iedereen
beschikbaar. Het is een handboek ten behoeve van signalering, registratie, afhandeling en evaluatie van klachten. De
vertrouwenspersonen zijn tevens contactpersoon Klachtenregeling van het Gymnasium Celeanum en handelen conform de
procedures zoals aangegeven in deze Klachtenregeling. De schoolleiding draagt er zorg voor dat de school een draaiboek
heeft ‘hoe te handelen’ bij ongewenste intimiteiten. Dit geldt ook voor het gedragsreglement dat de school hanteert.
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7.12  Procedure overlijden leerling
Draaiboek bij het overlijden van een leerling
Elke situatie zal weer anders zijn. Het is van belang paniek te voorkomen voorzover dat mogelijk is. Een enkele keer wordt
over het overlijden van een personeelslid gesproken.

1.

Het bericht komt binnen:
a. het overlijden vindt op school plaats.


zorg voor opvang van de melder en eventuele getuigen;
(een OOP’er, een directielid, een zorgcoördinator)



breng zo nodig hulpverlening op gang, bel een arts (huisartsenpraktijk Geert Groote) (directie, zorgcoördinator)



verifieer de gegevens van de overledene, zorg ervoor op de hoogte te zijn van wat er gebeurd is.
(directie)



zorg dat leerlingen of personeelsleden die bij het gebeuren aanwezig waren op school zijn/ komen, laat ze niet in
contact komen met de rest van de school, zorg dat ze in een rustige omgeving kunnen zitten, onder begeleiding
van een zorgcoördinator (in een lokaal, bijv. lok. 19, dat dan voor andere leerlingen afgesloten is)
(directie)



probeer na te gaan of alle klasgenoten, vrienden, die niet als absent gemeld zijn, op school zijn;
(directie)



licht de familie in, ook de op school zittende familieleden. Maak daarbij gebruik van de deskundigheid van het ZAT
of slachtofferhulp. (directie)

b. als het overlijden tijdens een excursie of werkweek plaatsvindt:


verifieer het bericht; zorg ervoor dat er van een persoonsverwisseling geen sprake kan zijn; (directie)



zorg ervoor dat het duidelijk is wat er gebeurd is; (directie)



houd contact met de leiding van de groep en wissel mobiele nummers uit; (directie)



licht de familie in; (directie)



zorg voor geheimhouding totdat het betreffende directielid deze opheft. (directie)

c. als het overlijden buiten schooltijd plaatsvindt


probeer bij de melding te achterhalen of het thuisfront al op de hoogte is; (directie)



verifieer het bericht, zorg ervoor dat er van een persoonsverwisseling geen sprake kan zijn; (directie)



zorg voor geheimhouding tot het desbetreffende directielid deze opheft; (directie)



als de school gesloten is, in weekend of vakantie, spreekt de directie af wie er steeds bereikbaar is. In ieder geval
dient een directielid initiatieven te nemen. Als er een leerling overleden is, belt het desbetreffende directielid alle
personeelsleden en de klasgenoten van de overledene. Kan hij/zij mensen niet bereiken, dan stuurt hij/zij een
brief. Als een personeelslid is overleden dan licht hij/zij alle personeelsleden in. (directie)
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2.

Er moet een crisisteam gevormd worden.



Hierin hebben zitting: de rector, betrokken rector, zorgcoördinator, tutor en hoofd facilitair.



Het rector heeft de eindverantwoordelijkheid.



Het crisiteam zorgt voor:

3.



informatie aan betrokkenen;



organisatorische aanpassingen;



opvang van leerlingen en collega’s ;



contacten met de ouders/ verzorgers;



regelingen i.v.m. condoleancebezoek en crematie of begrafenis;



administratieve afwikkeling;



nazorg van de betrokkenen.

Het verstrekken van informatie

Wie moeten er geïnformeerd worden?


Het personeel: het personeel wordt uit de klas of van zijn werkplek gehaald. Het personeel verzamelt zich in de
personeelskamer en krijgt de mededeling. Er dient een presentielijst aanwezig te zijn. De personeelsleden die niet
aanwezig zijn, dienen zo snel mogelijk telefonisch benaderd te worden, of bij binnenkomst van het schoolgebouw
opgevangen te worden; (directie)



De klas van de leerling (nadat het personeel ingelicht is); (de tutor of directielid)



Klasgenoten en bevriende leerlingen die absent zijn (nadat de klas ingelicht is); (directielid)



De overige klassen; (de docent die de klas heeft)



Ouders van alle leerlingen, d.m.v. een brief die gemaild wordt; (directie)



De medezeggenschapsraad; (directie)



Het bestuur. (directie)

Het crisisteam spreekt af wie de informatie verstrekt, als er van het bovenstaande wordt afgeweken. Zorgvuldigheid is
vereist.

4.

De verdere organisatie op school:



De leden van het crisisteam worden zoveel mogelijk vrijgesteld van de normale bezigheden: (roostermaker)



De herdenkingsplek blijft ingericht tot en met de dag van de begrafenis of crematie. Een lid van het OOP zorgt hiervoor
eventueel in samenwerking met de tutor. Foto’s, brieven, een gedenkboek, kaarsen, een bloemstuk, kunnen hierbij
gebruikt worden; (lid OOP, tutor)



Laat betrokken leerlingen niet alleen; (tutor/ directielid/ zorgcoördinator)



Als leerlingen naar huis willen, neem dan contact op met ouders/ verzorgers, laat de leerling niet alleen naar huis gaan;
(directielid)
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Kijk welke schoolactiviteiten (denk daarbij ook aan s.o.’s en toetsen) wel of niet door kunnen gaan. In ieder geval
worden andere activiteiten dan lesgeven stopgezet tot de begrafenis/ crematie bij het overlijden van een personeelslid
of een jaargenoot; (directie)



Regel in overleg met de familie een afscheidsdienst op school en bespreek in het overleg met de familie of ze daarin
wil participeren; (crisisteam)



rooster docenten en leerlingen uit die naar de begrafenis/ crematie willen. (roostermaker)

5.


Contacten met de ouders/ verzorgers van de overleden leerling
Het betrokken directielid neemt nog dezelfde dag contact op met de ouders, indien mogelijk vóór de officiële
bekendmaking op school en gaat na welke informatie er op school gegeven kan worden;



Het betrokken directielid maakt, als ouders dat willen, een afspraak, gaat samen met een collega op bezoek en vraagt
wat de school voor de familie kan betekenen;



6.

Tijdens het overleg met de ouders/ verzorgers komt in ieder geval aan de orde:


Bezoekmogelijkheden voor leerlingen;



Het plaatsen van een rouwadvertentie;



De wijze van afscheid nemen van de overleden leerling;



Bijdragen aan de uitvaart, zoals toespraken, bloemen e.d.;



Bijwonen van de begrafenis/ crematie;



Afscheidsdienst op school.

Contact met de ouders van de overige leerlingen:

De ouders krijgen een brief met daarin informatie over: (het crisisteam)


wat er gebeurd is;



de organisatorische aanpassingen;



hoe de zorg voor de leerlingen geregeld is;



wie er in het crisisteam zitten;



de eventuele afscheidsdienst op school;



de gang van zaken rond de begrafenis/crematie;



de nazorg voor de leerlingen.

7.


De tijd tot aan de begrafenis/ crematie:
Zorg ervoor dat de leerlingen die er behoefte aan hebben op de herdenkingsplek kunnen verblijven en zorg ervoor dat
deze leerlingen een aanspreekpunt hebben; (crisisteam)



Zorg ervoor dat, afhankelijk van de situatie, de jeugd- en gezinswerker en/of schoolarts en/of slachtofferhulp aanwezig
zijn; (zorgcoördinator)



Geef richtlijnen aan docenten hoe ze in een klas leerlingen de gelegenheid kunnen geven hun gevoelens te uiten;
(crisisteam)



Spreek met de ouders en de leerlingen door of en op welke manier leerlingen bij de begrafenis/ crematiedienst
betrokken kunnen worden; (crisisteam)
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Bereid condoleance- en rouwbezoek met de leerlingen voor; (tutor)



Weet goed wat de leerlingen bij een afscheid van de overledene kunnen verwachten; (tutor)



Bereid het bijwonen van de begrafenis/ crematie door de leerlingen goed voor; (tutor)



Organiseer in overleg met de ouders eventueel een afscheidsdienst op school; (crisisteam)



Vang de leerlingen na de begrafenis/ crematie op. (crisisteam)

8.

Nazorg:



let op signalen van een stagnerend rouwproces bij leerlingen; (het hele personeel)



let op risicoleerlingen, b.v. zij die al eerder een verlies hebben geleden, of zij die klaarblijkelijk veel moeite hebben met
het verwerken; (tutor/het hele personeel)



neem een tijd na de begrafenis/ crematie nog een keer contact op met de ouders/ verzorgers van de overledene;
(directie en/of tutor)



zorg ervoor dat de docenten na de begrafenis/ crematie in de klassen weer normaal lesgeven en niet steeds weer over
het droeve gebeuren praten. Het is natuurlijk wat anders als een klas zelf om een gesprek daarover vraagt. (directie)

9.

Bij het overlijden van een lid van het personeel

In principe kan hetzelfde draaiboek in werking treden. Het crisisteam bekijkt wat er aangepast moet worden. Een
aandachtspunt dient in ieder geval te zijn dat alle administratieve zaken zoveel mogelijk door school worden afgewerkt,
zodat de familie daar niet mee lastiggevallen wordt.
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7.13  Informatievoorziening gescheiden ouders/verzorgers
ouders/verzorgers en school
Informatievoorziening gescheiden ouders/verzorgers
De informatievoorziening van de school betreffende het kind geldt voor beide ouders/verzorgers, ook als zij niet
samenwonen. Uitgangspunt daarbij is de wettelijke verplichting zoals die in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is
vastgelegd.

De met het gezag belaste ouder
De ouder die is belast met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere ouder (niet belast met het ouderlijk
gezag) op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (art. 377b). Het is dus de bedoeling
dat de ouder die niet met het gezag is belast, de informatie krijgt van de andere ouder. Gegevens over schoolresultaten
zouden dus ook via de met het gezag belaste ouder verstrekt moeten worden.
Als echter in de communicatie tussen ouders/verzorgers storingen ontstaan, kan dat voor de school problemen opleveren.
De vraag rijst dan welke taak de school heeft betreffende de informatieverstrekking.
Bij co-ouders die geen informatie uitwisselen met elkaar gaat de informatie in eerste instantie naar de ouder waar het kind
staat ingeschreven. De andere ouder kan dan de school verzoeken om hem of haar te informeren. De school is daartoe
verplicht.
Alleen als nadrukkelijk in een gerechtelijk bevel is vastgelegd dat de informatie niet verstrekt mag worden, of als de school
aannemelijk kan maken dat het niet in het belang van het kind is, kan de school besluiten de informatie niet te verstrekken.
Als het kind 18 jaar is, heeft het zelf de zeggenschap over wie er wel en niet geïnformeerd wordt.

De niet met het gezag belaste ouder
Verstrekking van schoolinformatie vindt voor de niet met het gezag belaste ouder alleen plaats, indien hij of zij daartoe
verzoekt. Het moet dan gaan over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind treffen. De school is niet verplicht die
informatie te verschaffen, als deze informatie ook niet aan de met het gezag belaste ouder zou worden verschaft of het
belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet (art. 377c).

Beperkingen
Rechterlijke uitspraak
De school hoeft niet aan het informatieverzoek van de niet-verzorgende ouder te voldoen als de rechter heeft bepaald dat
het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet. Het is in een dergelijk geval verstandig om een
kopie van de rechterlijke uitspraak in het dossier van de leerling op te nemen.
Eigen onderzoek
Na eigen onderzoek kan de school weigeren om informatie te geven aan de niet-verzorgende ouder als dat ingaat tegen het
belang van het kind. Weigering om informatie te verstrekken kan dus alleen indien:


de situatie door de school zelf is onderzocht;



de weigering schriftelijk is gemotiveerd.

Dat het kind of de verzorgende ouder niet wil dat de niet-verzorgende ouder informatie krijgt, of een therapeut of advocaat
stelt dat het geven van informatie strijdig is met het belang van het kind, is voor de school onvoldoende om te weigeren
aan het informatieverzoek van de niet-verzorgende ouder te voldoen.
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Als de school schriftelijk en beargumenteerd weigert aan het informatieverzoek van de niet-verzorgende ouder te voldoen,
is er sprake van een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit. De school doet er goed aan zich bij het formuleren van een
weigeringsbesluit te laten bijstaan door een jurist.

N.B.
1.

verzoeken om geen informatie te verstrekken moeten door school zelf worden afgewogen.

2.

de schoolgids: via de administratie kunnen ouders een tweede exemplaar ontvangen.

Bij eventuele wijzigingen in de gezinssituatie vragen ouders contact op te nemen met de tutor.
Waar bij de (aanmelding van) leerling onduidelijk is welke ouder(s) met het ouderlijk gezag belast is/zijn, zal de school het
gezagsregister raadplegen.

Voor wie
A

Ouders die met elkaar zijn getrouwd; voor vader en moeder geldt:

B

Ouders die zijn gescheiden;

Alle
informatie
X

Beperkte
informatie

X

Voor vader en moeder geldt:
C

Ouders die hun partnerschap hebben laten registreren

X

D

Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, maar via goedkeuring van de rechtbank
het gezamenlijk gezag uitoefenen
Ouder die niet met het gezag is belast

X

E
F
G
H
I
J
K
L*

In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend, niet ingeschreven in
gezagsregister; voor vader geldt:
In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend en ingeschreven in
gezagsregister; voor vader en moeder geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, ingeschreven in
gezagsregister; voor vader en moeder geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, maar niet ingeschreven in
het gezagsregister; voor vader geldt:
Ouders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind is onder voogdij geplaatst; voor
vader en moeder geldt:
Voogd
Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt: helemaal geen
informatie.
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X
X
X
X
X
X
X

7.14  Vertrouwenspersoon
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Over de functie en plaats van de vertrouwenspersonen op het Gymnasium Celeanum
Klachten
Formeel houden de vertrouwenspersonen van het Celeanum zich uitsluitend bezig met klachten over
ongewenste omgangsvormen, zoals pesterijen, ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie,
discriminatie, racisme, agressie en homo-intimidatie. In de praktijk komen leerlingen en
personeelsleden ook met vertrouwelijke zaken van geheel andere aard. Ook die leerlingen of
personeelsleden worden in eerste instantie altijd te woord gestaan.
Werkwijze
Elk gesprek duurt in principe niet langer dan 30 minuten. In het eerste, oriënterende gesprek wordt
er geluisterd naar de klacht of het probleem en wordt het hele verhaal zorgvuldig genoteerd.
Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een tweede gesprek. Zo kan de vertrouwenspersoon zelf
rustig over het probleem nadenken. Hij/zij geeft de leerling of het personeelslid de kans om er zelf
ook verder over na te denken.
In het tweede gesprek wordt er meestal samen met de leerling of het personeelslid gezocht naar een
weg die het aangekaarte probleem zou kunnen oplossen. Daarbij gaan de vertrouwenspersonen er
vanuit dat ze NIET zelf het probleem proberen op te lossen maar dat ze verwijzen naar instanties of
personen, deskundig op het betreffende gebied. Ze zijn zogezegd BRANDMELDER en GÈÈN
BRANDWEER.
In een eventueel derde gesprek wordt geprobeerd om af te sluiten, in de verwachting dat een
effectief vervolgtraject met deskundigen gevonden is. In sommige gevallen is het echt noodzakelijk
dat dit wordt gecontroleerd.
Enige tijd later vragen we de leerling of het personeelslid hoe het gaat en of het proces naar
tevredenheid is verlopen.
Vertrouwelijkheid
De gesprekken die de vertrouwenspersonen voeren zijn in principe vertrouwelijk, tenzij het niet
anders kan. Bij sommige meldingen is het noodzakelijk om maatregelen te nemen (denk bijvoorbeeld
aan iemand die met suïcidale problemen kampt). Bovendien kan er sprake zijn van een wettelijke
plicht om een melding te doen. De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de wet die
verplicht om seksueel misbruik in het onderwijs de melden zijn hierbij leidend.
Leidraad
Bij elk geval is de volgende uitgave de leidraad van de vertrouwenspersonen:
“Door het klachtlabyrint”
ondertitel: ‘Een leidraad voor contactpersonen en vertrouwenspersonen in het onderwijs’
Uitgave: PPSI/APS, 2011
Auteur: Anke Visser, PPSI
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Verslaglegging
Van elk gesprek maken de vertrouwenspersonen een verslag en bewaren dat in eigen beheer. De
verslaglegging van gesprekken met leerlingen wordt vernietigd als de betreffende leerling van school
is gegaan.
Profiel
De vertrouwenspersoon moeten aan enkele kenmerken voldoen:
- De vertrouwenspersoon moeten makkelijk benaderbaar zijn voor leerlingen en
personeelsleden.
- Wisseling van vertrouwenspersoon moet bij voorkeur zodanig geschieden dat er steeds één
van de twee blijft om zo de continuïteit en het doorgeven van ervaringen te waarborgen.
Externe vertrouwenspersoon OOZ
Voor problemen van collegiale aard heeft OOZ een externe vertrouwenspersoon. Dit om te
voorkomen dat de vertrouwenspersonen van het Gymnasium Celeanum zelf partij worden in een
geschil. De klagers melden zich natuurlijk wel eerst bij de vertrouwenspersoon van het Gymnasium
Celeanum, maar worden dan doorverwezen.
Vertrouwenspersonen en tutoren
De tutor van een klas kan soms benaderd worden door een leerling met problemen die meer bij de
vertrouwenspersonen thuishoren. In dat geval moet de tutor naar hen verwijzen. Omgekeerd
verwijzen de vertrouwenspersonen naar de tutor, als het problemen zijn die daar beter besproken
kunnen worden. Een echt scherpe scheiding is moeilijk te trekken. Per geval wordt gewerkt naar
bevinding van zaken.
Vertrouwenspersonen en de schoolleiding
De schoolleiding is altijd verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en moet dus op de
hoogte zijn van wat er speelt. Daarom doen de vertrouwenspersonen in ieder geval één keer per jaar
verslag van wat er in grote lijnen is gebeurd. Daarnaast gaan ze natuurlijk ook naar de schoolleiding
als dat nodig is. Als er conflicten zijn tussen collega’s, vragen de vertrouwenspersonen ook altijd of
betrokkenen al met de schoolleiding hebben gesproken. Anders verwijzen ze naar de schoolleiding
en eventueel ook naar de externe vertrouwenspersoon. Zaken als seksuele intimidatie en andere
strafbare feiten moeten door de vertrouwenspersoon altijd bij de schoolleiding worden gemeld.

Marianne Weustenenk
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