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1. Gegevens school 
 

Naam school:   Marne College 

Adres:    Schoolstraat 1 – 7 te Bolsward 

Telefoon:   0515-548222 

 

Naam en functie van de invuller: 

▪ Dikkie Alkema  - rector – dalkema@marnecollege.nl  

 

Typering school: 

▪ Brede scholengemeenschap  

 

Onderwijstypen: 

▪ lwoo -   ja 

▪ vmbo (bb/kb/gl/tl) 

▪ havo 

▪ vwo  

 

Aantal leerlingen per 1-10-2017:  1375 leerlingen 
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2. Visie op pedagogisch-didactisch klimaat  
 

Visie en profiel Marne college  
Het Marne college heeft als scholengemeenschap een sterk verankerde positie in de regio 
Zuidwest Friesland. Het onderwijs op het Marne college strekt echter verder dan de school 
en de regio. Alles is erop gericht om kennis op te doen over, te leren van en een plek te 
vinden in de wereld om ons heen, dichtbij en verder weg.  
   
Visie:   ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’.  
De mensen van het Marne college geloven dat zij van de wereld zijn en de wereld van hen 
is. Ze geloven dat de wereld steeds kleiner wordt en daarmee hun mogelijkheden én hun 
verantwoordelijkheid groter. De verantwoordelijkheid om – ieder op zijn of haar plek – een 
bijdrage te leveren aan het mooier maken van die wereld. Iedere dag opnieuw bij te dragen 
aan een leven in vrijheid voor iedereen. Een recht dat alleen vanuit verbondenheid 
bewerkstelligd kan worden.  
 

Missie:  ‘Het Marne college is een open mienskip waarin leerlingen en medewerkers 
met en van elkaar leren.’  

Leerlingen en medewerkers worden uitgedaagd om zichzelf, de gemeenschap waarvan zij 
deel uit maken en het onderwijs dat hierin vorm krijgt grensverleggend te ontdekken. Zij 
krijgen daarmee de basis die nodig is om zichzelf blijvend te ontwikkelen en vanuit hun eigen 
mogelijkheden en talent bij te dragen aan de wereld om ons heen. Daarbij is goed onderwijs 
voor iedereen als onderdeel van een breed vormingstraject het belangrijkste doel. 
 
Motto:  ‘Marne college - Vergroot je wereld.’ 
Het motto is een opdracht en een belofte. Een opdracht aan leerlingen om kennis te nemen 
van de wereld om hen heen en positie te kiezen en een belofte van het Marne college om 
daar actief aan bij te dragen. Dit motto drukt ook het internationaal georiënteerde karakter 
van de school uit.    
 
Uit: Schoolplan Marne college 2017-2021 
 
 
Aanvullingen juli 2022 
 
Profiel van de school  
Het Marne college is een kleinschalige scholengemeenschap waar kwalitatief, eigentijds en 
toekomstgericht onderwijs wordt gegeven in alle onderwijssoorten. Binnen een duidelijke 
structuur is er aandacht voor iedereen en waar mogelijk of nodig wordt maatwerk geleverd.  
We streven ernaar leerlingen bij hun eigen leerproces te betrekken en verantwoordelijkheid 
te nemen om het leerproces succesvol te doorlopen. We bieden leerlingen een veilige 
leeromgeving en leren leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar en hun 
omgeving om te gaan 
 
Kenmerken: 
1.  Groot in kleinschaligheid – we kennen onze leerlingen 
2. Veiligheid en respect voor elkaar 
3. Aandacht voor persoonsvorming 
4. Structuur met ruimte voor keuzes en maatwerk 
5. Leren van en met elkaar  
6. Open mienskip – de wereld om de school als context voor leren 
 

Uit: Schoolplan Marne college 2021-2024 
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Visie op het pedagogisch-didactisch klimaat (korte samenvatting): 

1. Wij verzorgen onderwijs dat er toe doet, dat verder strekt dan het behalen van een 
diploma. Wij verzorgen onderwijs waarmee we leerlingen leren een bijdrage te 
kunnen leveren aan de wereld om ons heen. Wij verzorgen onderwijs waarbij zowel 
voor leerlingen als voor medewerkers grenzen worden verlegd, keuzes worden 
gemaakt en verantwoordelijkheid wordt genomen.  

2. Onze leerlingen worden gehoord en gezien. Verschillen in achtergrond en 
mogelijkheden vormen geen belemmering. Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid 
bij het vormgeven aan hun eigen leertrajecten. De meningen en ervaringen van 
leerlingen zijn onmisbaar bij het vormgeven van beleid en onderwijsvernieuwingen.  

3. Onze medewerkers zijn professionals die met elkaar vorm en inhoud geven aan 
het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Onze medewerkers staan open 
voor feedback van leerlingen en collega’s. De (vakinhoudelijke) vaardigheden en 
de wijze waarop gereflecteerd wordt op eigen handelen en ontwikkeling kenmerken 
onze professionals.  

4. Onze school vormt als pedagogische oefenplaats een mienskip op zich. Onze 
school is echter niet uitsluitend intern georiënteerd, maar maakt nadrukkelijk 
onderdeel uit van een grotere mienskip en de wereld om ons heen. Grenzen 
verleggen, ondernemen en ontmoeten zijn kernbegrippen. 
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3. Basisondersteuning  
 

Wij bieden een vergaande vorm van basisondersteuning aan de leerlingen van 

onze school. Deze ondersteuning krijgt vorm op basis van de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van de leerling, intern of in samenwerking met 

ketenpartners. 

 

1. samenwerking met ouders en informatie naar de ouders bij toewijzing van 

ondersteuning 

 

Er is sprake van educatief partnerschap met ouders: ouders zijn samen met de school 

verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van hun kind. De ouders worden daarom meteen 

ingeschakeld als er problemen zijn of als de school bepaalde maatregelen wil nemen. In het 

schoolplan, ondersteuningsplan en/of de schoolgids is beschreven wat ouders van de school 

mogen verwachten. Maar ouders hebben ook informatieplicht; zij weten, bijv. uit de 

schoolgids, wat zij over hun kind aan de school moeten laten weten. Het uitgangspunt hierbij 

is dat er sprake is van een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school, met waardering 

voor elkaars deskundigheid en vanuit de wens om elkaar te informeren over relevante zaken. 

 

Nadere vormgeving: 

een beschrijving in schoolgids en ondersteuningsprofiel van wat de school van ouders verwacht 

informatie- en thema-avonden voor en/of door ouders 

zeer frequente rapportage aan ouders – structurele toegang tot leerlingvolgsysteem Magister 

jaarlijkse panelgesprekken met ouders binnen de afdelingen 

driegesprekken met leerling, ouders en mentor (2x per jaar) 

10-minutengesprekken met vakdocenten (vmbo - 2x per jaar) 

digitale portalen als platform voor communicatie met ouders/leerlingen 

 

 

2. zorg voor een veilig schoolklimaat, zowel voor leerlingen als voor 

medewerkers 

 

De school zorgt voor een sociaal en veilig klimaat. Beleidsafspraken hierover zijn schriftelijk 

vastgelegd. Ook is vastgelegd welk gedrag er van de leerlingen verwacht wordt.  

 

Nadere vormgeving: 

huisregels leerlingen en leerlingenstatuut 

richtlijnen voor docenten 

een integraal (op elkaar afgestemd) verzuim-, veiligheids- en ondersteuningsbeleid 

veiligheidscoördinatie 

assistenten bij alle leerjaren 

contact met wijkagent en jongerenwerk 

surveillance in de pauze 

meldpunten voor inhalen ongeoorloofd verzuim 

rookvrije school en rookvrij plein 

kleinschalige opzet / kleine klassen (m.n. binnen vmbo) 

toezicht schoolplein en/of cameratoezicht 

opvang bij lesuitval 

toezicht in mediatheek/leerlingwerkplekken 

alcohol- en drugsvrije school 
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3. (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken, 

die gericht zijn op sociale veiligheid en cognitieve ontwikkeling en 

ondersteuning 

 

Voor leerlingen die dit nodig hebben zijn methoden en materialen beschikbaar gericht op 

zowel leren als gedrag, bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining of training om faalangst te 

verminderen. 

Iedere leerling heeft een eigen eerste aanspreekpunt (mentor/coach). 

De school heeft rollen en verantwoordelijkheden van interne ondersteuners vastgelegd. Er is 

een functionaris voor de keuzebegeleiding. 

Op school wordt aandacht besteed aan het aanleren van schoolse vaardigheden zoals 

agendabeheer, huiswerkvaardigheden, tas inpakken. 

 

Nader vormgeving: 

lwoo in regulier klassenverband, lwoo-begeleiding  

individuele lwoo-ondersteuning in de brugklas bb/kb 

afspraken over de lesstructuur en het klassenmanagement 

teamaanpak op gedrag in de klassensituatie 

aandacht voor sociaal-emotionele schoolvaardigheden zoals samenwerken, keuzes maken, op 

tijd komen enz. 

medewerkers kunnen ondersteuningsvragen vroegtijdig signaleren 

expertise (kennis en aanpak) m.b.t. AD(H)D/ ASS/ psychiatrische problematiek 

kennis over / ervaring met andere culturele achtergronden 

expertise/ training voor kinderen van gescheiden ouders 

huiswerkbegeleiding 

eindexamenvreestraining 

assistenten binnen diverse leerjaren 

  stiltewerkruimte – Passpunt 1 en Passpunt 7 

  training Rots en water 

  sovatraining 

  training Leren leren en leren plannen (Tumult) 

  faalangst reductie training 

  informatiekaarten m.b.t. sociaal emotionele en onderwijskundige ondersteuning  (voor ouders, 
leerlingen en docenten) 

 

 

4. preventieve ondersteuning en curatieve zorg die de school (samen met 

ketenpartners) kan bieden 

 

De school wil (samen met andere instellingen) leerlingen ondersteunen door problemen op 

te lossen en te voorkomen door middel van 

- tijdige bespreking van signalen met ouders 

- inzet van schoolmaatschappelijk werk 

- inzet jeugdverpleegkundige  

- integrale aanpak ziekteverzuim, waarin alle partijen goed samenwerken 

- goede communicatie met de leerplichtambtenaar en uitvoering van het regionaal 

verzuimprotocol 

Een zorgcoördinator coördineert bovenstaande en andere activiteiten. De school neemt deel 
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aan een met de ketenpartners gevormd multidisciplinair overleg (IZO). Hierin wordt 

samengewerkt met als doel de plaatsing van de leerling op een passende onderwijsplek. 

 

Nadere vormgeving: 

orthopedagoog 

intern zorgteam 

ondersteuningscoordinator (zorgcoordinator vmbo en h/v) 

de school evalueert jaarlijks met de ketenpartners de inzet en opbrengst van  ondersteuning, 

begeleiding en overleg 

overleg met ketenpartners over schooloverstijgende problematiek 

ondersteuning en/of voorlichting in de klas door ketenpartners (HALT, JGZ, e.d.) 

ondersteuning aan leerlingen met verslavingsproblematiek 

preventieprogramma roken/alcohol/drugs 

coördinatie absentie en verzuim 

inhalen ongeoorloofd verzuim in Leerlingenbureau – onder begeleiding 

preventief spreekuur leerplichtambtenaar en JGZ 

verzuimgesprek mentor-leerling-ouders  

schoolmaatschappelijk werk (linking pin naar gebiedsteam) 

jeugdverpleegkundige 

 

 

5. differentiatie 

 

Docenten voldoen conform de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) aan de 

competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL)1. De school biedt de docenten 

scholing aan om hun deskundigheid te bevorderen. 

Docenten maken n.a.v. de onderwijsbehoeften van de leerling zo nodig aanpassingen in hun 

lessen op het gebied van o.a. 

- meer of minder dan gemiddelde cognitieve mogelijkheden 

- specifieke psychologische of sociaal-emotionele kenmerken 

- dyslexie en dyscalculie: de school heeft passende materialen en methodieken voor 

leerlingen met dyslexie of dyscalculie. In het dyslexie/dyscalculieprotocol is opgenomen 

hoe gesignaleerd en gediagnosticeerd wordt en tevens hoe wordt omgegaan met 

leerlingen met vastgestelde dyslexie of dyscalculie. 

 

Nadere vormgeving: 

DYSLEXIE:/ DYSCALCULIE 

Dyslexieprotocol en Dyscalculieprotocol (op schoolwebsite inzichtelijk) 

hulplessen / steunlessen / remedial teaching 

aangepast lesplan of lesprogramma  

faciliteitenpas voor dyslexie  

groot-letterproefwerken 

voorgelezen proefwerken 

mondelinge toetsen i.p.v. schriftelijke 

Kurzweil 3000 (dyslexiesoftware) 

auditieve ondersteuning, bijv. Daisy, Alphasmart 

dyslexiebeleid geïntegreerd in reguliere lessen 

 
1 die competenties zijn: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk, didactisch, organisatorisch competent, 
competent in het samenwerken met collega’s en met de omgeving, competent in reflectie en ontwikkeling 
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aparte beoordeling spelling en geïntegreerde aanpak begrijpend lezen 

dyslexie- en dyscalculiecoaches (individueel) 

gebruik van laptops voor dyslectische leerlingen 

 

ICT: 

iedere leerling een eigen laptop  

digitale hulpmiddelen 

“flipping the classroom” (online instructie) 

elektronische leeromgeving (ELO – It’s Learning) 

Ict-vaardigheden (in mentorlessen of specifiek waar nodig) 

online oefenen en toetsen 

 

VERRIJKINGSSTOF: 

programma voor leerlingen die meer kunnen en willen / excellente leerlingen 

mogelijkheden om op een hoger niveau vak(ken) te volgen 

 

DIDACTISCH: 

Mogelijkheden voor (individueel) maatwerk 

Extra hulplessen voor kernvakken en waar nodig andere vaklessen 

Rekenvaardigheden waar nodig 

taalvaardigheids- en rekenvaardigheidstraining (Muiswerk, Bettermarks, Score,Deviant, 

Nieuwsbegrip, Rekentuin), 1F-routes 

(keuze)workshops 

individuele coaching 

 

 

6. zorgvuldige overdracht 

 

Bij leerlingen met extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte en bij op- en afstromende 

leerlingen vindt altijd een “warme” (= uitgebreide mondelinge) overdracht plaats. Hierbij gaat 

het om doorlopende leer- en ondersteuningslijnen, waar een ontwikkelingsperspectiefplan 

(opp) deel van uit kan maken. Het betreft zowel de overstap van primair onderwijs naar 

voortgezet onderwijs als de overstap van de ene vo-school naar de andere vo-school en de 

doorstroom naar het vervolgonderwijs (mbo/hbo/wo). 

Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden in kaart gebracht en vastgelegd op basis 

van schriftelijke informatie bij de aanmelding, aangevuld met mondelinge informatie bij de 

warme overdracht en informatie van ouders. 

 

Nadere vormgeving: 

digitale overdracht van dossier po-vo via OSO 

lesobservatie op de school van herkomst 

specifieke overdracht NT-2-leerlingen – afstemming NT-2- onderwijs en inzet taalcoach 

warme interne overdracht 

goede terugkoppeling naar basisonderwijs 

nieuwe leerlingen kunnen dag meelopen op school/ proefdraaien 

intakegesprekken met ouders en leerling 

leerling wordt betrokken bij eigen overdracht 

decaan houdt jaar contact met vervolgschool 

begeleiding bij aanvragen vervolgonderwijs 
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7. registratie in een leerlingvolgsysteem 

 

De school beschikt over een beveiligd digitaal systeem (Magister, per 1-8-2022 Somtoday), 

waarin gegevens van de leerlingen beschikbaar zijn voor de medewerkers en (deels) voor de 

ouders. Het leerlingvolgsysteem heeft als functies o.a. dossieropbouw en communicatie. In 

het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkeling en vorderingen van de leerling, onderwijs- 

en ondersteuningsbehoefte (indien nodig), interventies en geboden ondersteuning, verzuim 

en incidenten en samenwerking met ouders vastgelegd. Docenten en andere professionals 

zorgen dat zij bekend zijn met de inhoud van het leerlingvolgsysteem. 

De school registreert de resultaten van ingezette acties en beoordeelt de effectiviteit en het 

rendement ervan. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden systematisch de 

uitstroom- en afstroomgegevens van de school bijgehouden. 

 

Nadere vormgeving: 

toegang tot Magister/Somtoday voor ouders en leerlingen via eigen inlogcode 

mogelijkheid om voortgang van leerling te volgen op elk moment – voor ouders en leerling 

opmerkingen over werkhouding enz. wordt digitaal opgeslagen (logboek) 

studiewijzers/ PTA digitaal  (via It’s Learning) 

huiswerkopgaven digitaal (via It’s Learning) 

registratie verzuimuren digitaal 

alle toets- en testuitslagen digitaal 

app Zermelo en Magister/Somtoday voor leerlingen 

Dia-toetsen - volgsysteem toetsen (0,1,2 en 3 of deel daarvan) 

registratie begeleiding in Magister/Somtoday 

 

 

8. fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk-  en 

instructieruimtes 

 

De school heeft voorzieningen in het gebouw voor leerlingen met een fysieke beperking. 

Er zijn onderwijsprogramma’s die waar nodig zijn afgestemd op leerlingen met fysieke 

beperkingen en langdurig zieke leerlingen, bijv. aangepaste roosters en het thuis aanleveren 

van werk. 

 

Nadere vormgeving: 

rolstoeltoegankelijkheid 

invalidentoilet 

lift 

digitale leeromgeving voor zieke leerlingen 

toegang voor blindengeleidehond 

gesprek over maatwerk voor leerlingen met beperking en verkenning mogelijkheden 

aangepast meubilair mogelijk 

digitale klasgenoot (KPN) 

time-timers om tijd voor opdracht in te stellen 

 

 

9. een protocol voor verpleegkundige en medische handelingen 

 

Er is vastgelegd welke verpleegkundige en medische handelingen mogelijk en welke 

onmogelijk zijn, bijv. medicijnverstrekking, diabetesinjecties. 
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Nadere vormgeving: 

ondersteuning aan leerlingen met een chronische ziekte 

ondersteuning aan leerlingen met beperkt zicht 

- luisterboeken, voorlezen, groot lettertype 

- aangepaste toetsen, tijdverlenging 

- toegang blindengeleidehond 

- plaats vooraan in de klas en eigen laptop 

ondersteuning aan leerlingen met beperkt gehoor 

docent draagt speciale zender voor leerlingen met beperkt gehoor 

ondersteuning aan leerlingen met beperkte motoriek/ fysieke ontwikkeling 

maatwerk in samenspraak met leerling en ouders 

ervaring met leerlingen met lichte epilepsie, suikerziekte, lichte lichamelijke handicaps 

EHBO en BHV 

 

 

 

NB: 

Aspecten die wettelijk zijn voorgeschreven of geëist worden door de inspectie e.d. (zoals 

melding kindermishandeling, aanwezigheid vertrouwenspersonen) worden niet specifiek 

genoemd. Dit zijn o.a. 

- aanwezigheid vertrouwenspersonen en veiligheidscoördinator 

- beleid om pesten tegen te gaan 

- melding kindermishandeling en huiselijk geweld 

- verzuimprotocol 

- opp voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen 
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4. Extra ondersteuning 
 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben naast de 

basisondersteuning heeft het Marne college twee specifieke voorzieningen in 

de school: 

- Passpunt 1 – gt/havo/vwo – Schoolstraat 1 Bolsward 

- Passpunt 7- vmbo bb/kb – Schoolstraat 7 Bolsward 

 

Redenen voor voorzieningen Passpunt 1 en Passpunt 7:  

Met het oog op het realiseren van passend onderwijs worden leerlingen met een 

ondersteuningsvraag zo veel als mogelijk opgevangen binnen het regulier voortgezet 

onderwijs. Dit betekent voor de wijde regio (Zuidwest Friesland) dat ook leerlingen die in 

meer of mindere mate beperkt worden door gedragsproblematiek, door problemen op het 

sociaal emotionele vlak dan wel leerproblemen, op het Marne College worden opgevangen, 

Het ontbreken van voortgezet speciaal onderwijs in de nabije omgeving noopt hier ook toe.  

Passend onderwijs vergt veel en een andersoortige inzet van de afdelingen. In de klassen is 

met regelmaat sprake van een vorm van handelingsverlegenheid bij docenten, vooral 

ingegeven door de hoeveelheid leerlingen met een nadrukkelijke ondersteuningsvraag en de 

daarmee gepaard gaande noodzaak tot verregaande differentiatie.  

Het Marne college heeft reeds een vergaande vorm van basisondersteuning. Voor een 

aantal leerlingen is deze basisondersteuning niet toereikend en is een vorm van extra 

ondersteuning in de school noodzakelijk. Hiertoe heeft het Marne college twee voorzieningen 

in de school als vorm van extra ondersteuning die verder strekt dan de basisondersteuning: 

Passpunt 7 voor de afdeling vmbo bb/kb (Schoolstraat 7) en Passpunt 1 voor de leerwegen 

gt, havo en vwo (Schoolstraat 1).  

 

Doelstellingen Passpunt 1 en 7: 

Op leerlingenniveau: 

▪ begeleiding primaire proces 

▪ didactische en pedagogische ondersteuning 

▪ observatie en onderzoek 

 

Op docentniveau: 

▪ collegiale ondersteuning en advisering 

▪ rust bieden in een klas door een zorgleerling tijdelijk even buiten de klas te plaatsen 

▪ deskundigheidsbevordering in het omgaan met leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag 

 

Op locatieniveau: 

▪ verrijking en versterking ondersteuningsstructuur – extra ondersteuning die verder 

strekt dan de basisondersteuning 

▪ afstemming met leerlingbegeleiding, zorgcoördinator en alle andere actoren in de 

ondersteuning (intern en extern) 

 

Op managementniveau: 

▪ terugdringen voortijdige uitval  

▪ verminderen doorstroom naar Maatwerk en/of voortgezet speciaal onderwijs 
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Inhoud/mogelijkheden voorzieningen 

De beide Passpunten bieden de mogelijkheid aan leerlingen om in een aparte setting in de 

school begeleiding te geven bij het leerproces en/of het zich eigen maken van de lesstof. Het 

primaire proces staat centraal en de didactische en pedagogische ondersteuning is in eerste 

instantie gericht op het blijven volgen van het opleidingstraject.  

 

Gezien de specifieke problematiek van de doelgroepen van de afdeling vmbo bb/kb strekt de 

inzet van Passpunt 7 in voorkomende gevallen verder dan bij Passpunt 1.  

Passpunt 7 biedt binnen de afdeling vmbo bb/kb de mogelijkheid voor observatie, om 

specifieke leer- en gedragsproblemen nader in beeld te kunnen brengen en adequate 

begeleiding te kunnen bieden. Ook biedt Passpunt 7 de mogelijkheid aan docenten voor 

collegiale ondersteuning en advisering in het omgaan met ‘moeilijke leerlingen’. De docent 

wordt niet alleen (tijdelijk) ontlast door het plaatsen van een leerling in Passpunt 7, maar de 

vaste begeleider van Passpunt 7 (orthopedagoog) is ook de vaste aanspreekpersoon voor 

het docententeam voor individuele vragen. Daarnaast kan door observatie en onderzoek 

meer duidelijk worden gemaakt over de problematiek van de leerling(en) en kunnen gerichte 

handelingsadviezen worden gegeven. 

 

Door het inrichten van de beide Passpunten wordt de ondersteuningsstructuur van het 

Marne college versterkt en verrijkt. Er worden (extra) mogelijkheden in de school gecreëerd 

om de leerlingen waar nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Bij de inzet van deze 

extra ondersteuning zowel in de beide Passpunten wordt steeds handelingsgericht gewerkt. 

Daarbij wordt altijd een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) opgesteld dat richtinggevend is 

voor het handelen. 
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5. Totstandkoming schoolondersteuningsprofiel 
 

Dit schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen na overleg tussen het 

MT en de medewerkers die in de school actief zijn in de ondersteuning en 

begeleiding van de leerlingen.  

 

Dit schoolondersteuningsprofiel is ter advisering voorgelegd aan de 

Medezeggenschapsraad en de Ouderraad van het Marne college. Beide 

organen hebben een positief advies uitgebracht. Aansluitend is het 

schoolondersteuningprofiel definitief vastgesteld in het MT van het Marne 

college d.d. 23-1-2018 

 

 

 

Bolsward,   23 januari 2018 

 

Dikkie Alkema, rector Marne college 

 


