
Ondersteuning individuele leerling 2022-2023 
Mentor - individuele leerling 

o Signaleert en monitort ondersteuningsbehoefte 
van de leerling en/of docent. 

o Aanspreekpunt voor de leerling en ouders bij 
praktische zaken in de klas en bij schoolwerk. 

o Aantal gesprekken met de leerling op gebied van 
structuur, planning en organisatie indien nodig. 

o Contact met de leerlingencoördinator (LlCo) 
over eventuele vervolgstappen wanneer 
ondersteuning van de mentor niet toereikend 
blijkt. 

o Contact met BPO (Begeleider Passend Onderwijs) 
indien deze al betrokken is bij de ondersteuning 
van de leerling.  

o Aanwezig bij evaluaties van het 
ontwikkelingsperspectief plan (OPP)/ Intern 
Overleg Team (IOT)/FlexZat (in overleg met 
BPO/OCO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Overleg 

Leerlingencoördinatorenoverleg (LCO) 

o LLCO brengt leerling in, na overleg met mentor. 
In het LCO wordt besproken welke 
vervolgstappen passend zijn 
(basisondersteuning, extra ondersteuning, 
eventueel doorzetten naar IOT of externe hulp). 

 
Intern Overleg Team (IOT): eens in de 5 weken 
(zie jaarrooster).  

o Aanwezig: Schoolpsycholoog (tab), OCO, LLCO, 
betrokken BPO, unitleider en mentor. 

o LLCO brengt leerling in bij OCO.  
o LLCO verzorgt aanmeldformulier en deelt deze 

vooraf met aanwezigen. 
o In het IOT wordt besproken wat intern of extern 

kan worden ingezet en/of er een FlexZAT nodig 
is. 

o Intern: beslissing over basis of extra 
ondersteuning, individueel of in een groep.  

 

Uitvoering 

Basisondersteuning (individueel) 

o Persoonlijke begeleiding (PB), 
o Inventarisatie ondersteuning (hulpvraag 

inzichtelijk maken, na afgebakende periode 
wordt duidelijk of en welke ondersteuning 
wordt ingezet en voor welke periode. * 

o SOVA/ Weerbaarheidstraining (1e jaar). * 
o Leerlingencoach (jhk). 
o Counseling (mja, mbb, bpi). 

 
* Afspraken en evaluatie worden verwerkt in Magister. 
 

Extra ondersteuning  

* na overleg in LCO, IOT of FlexZAT kan extra 
ondersteuning worden ingezet. 

OPP leerling krijgt individuele ondersteuning op het 
gebied van: 

o Sociaal-emotioneel functioneren. 
o Structuur, planning en organisatie. 
o Ondersteuning risicoleerling thuiszitters (minder 

dan 50% geoorloofd afwezig). 
o Expertise gericht op: 

- Ontwikkelingsstoornis in het onderwijs zoals 
ADhD, ASS (BPO Topmavo). 

    
     
   

FlexZat (ZorgAdviesTeam), op afspraak 
Vanuit het IOT wordt een leerling ingebracht voor 
het FlexZat, als blijkt dat de geboden extra 
ondersteuning niet toereikend/passend is (na 
overleg OCo en orthopedagoog SWV). 

o Aanwezig: leerling, ouder(s), orthopedagoog 
SWV, jeugdhulpverlening indien betrokken 
(GO!/SociaalTeam/Kwadraad), GGD (geoorloofd 
verzuim), Leerplicht (ongeoorloofd verzuim), 
schoolagent (indien al betrokken), unitleider, 
Ondersteuningscoördinator, leerlingen-
coördinator en/of mentor. 

o Vanuit het FlexZat wordt beslist of extra 
ondersteuning opnieuw of anders wordt ingezet 
op school of dat een andere route passender is 
bij de ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld 
OOV of VSO). 



Ondersteuning groepje 2022 - 2023 
 

 

  

  

 

Mentor - in een groep 

o TOP-uren: aandacht voor leren, planning en 
organisatie. 

o Schat in en stemt af met de 
leerlingencoördinator of er meer ondersteuning 
nodig is op dit gebied. 

o Meldt zo nodig aan voor studiebegeleiding op 
school. 

Overleg 

Leerlingencoördinatorenoverleg (LCO) 

o Leerlingencoördinator brengt in, na overleg met 
mentor. 

o In het LCO wordt besproken welke 
vervolgstappen passend zijn, zoals inzet 
basisondersteuning, extra ondersteuning, of 
eventueel doorzetten naar IOT of externe 
hulpverlening.  

 

Uitvoering 

Basisondersteuning in een groep 
Op het gebied van plannen, organiseren, 
structureren, leerstrategieën en taakaanpak. 

o Huiswerkklas 
o A tot Z studiebegeleiding 
o A tot Z leren leren 
o RT Nederlands, Engels, rekenen (leerjaar 1) 
o A tot Z voor wiskunde, begrijpend lezen, Engels 

(leerjaar 2,3, en 4). 

Extra ondersteuning individueel in een groep 

* na overleg in LCO, IOT of FlexZAT kan extra 
ondersteuning worden ingezet. 

o BPO leertraining: 
Het aanleren en inoefenen van nieuwe 
vaardigheden gericht op plannen, organiseren, 
structureren, leerstrategieën en taakaanpak. 
Het aanleren en inoefenen gebeurt aan de hand 
van de eigen leerstof (er is geen tijd voor het 
maken van huiswerk). 

o BPO Structuurgroep: 
Het oefenen van vaardigheden gericht op 
plannen, organiseren, structureren, 
leerstrategieën en taakaanpak. Leerlingen 
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LLCO = leerlingencoördinator 

LCO = leerlingencoördinatorenoverleg 

BPO = Begeleider Passend Onderwijs 

OPP = Ontwikkeling Perspectief Plan 

IOT = Intern Overleg Team 

FlexZat = Flexibel ZorgAdviesTeam 

OCO = Ondersteuningscoördinator 

SWV = Samenwerkingsverband 

OOV = Onderwijs Opvang Voorziening 

VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs 

AED = Ambulant Educatieve Dienst 

 

 

Contactpersonen:  

Leerlingencoördinator: epr (1 tl), nbn (2 tl), nha (1, 2, 3 
havo) 

Counselors: mja, mbb, bpi 

BPO: ksa, flpo, awo, sisl 

OCO: awo (bovenbouw), sisl (onderbouw) 

SWV: Swintha Bijl-Hordijk 

AED: Marcel Boone 

Auris: Marinka van der Valk 

Kwadraad: Barbara Perton (contactpersoon), Merel 
van der Dungen (schoolpedagoog) 

GO! Voor Jeugd: Esther Prins (contactpersoon) 


