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Beste ouders/verzorgers,
Fijn dat u zich verdiept in de ondersteuning die een (toekomstige) school
uw zoon/dochter kan bieden. Zoals de omslag al aangeeft is uw kind meer
dan alleen het gedrag dat op school waargenomen wordt. We hebben u
hard nodig om uw kind beter te leren kennen en onze ondersteuning af te
stemmen op zijn/haar behoefte.
In dit boekje staat alles samengevat dat u moet weten over de begeleiding
en ondersteuning die Sprengeloo kan bieden. Als u na het lezen van dit
boekje vragen heeft over de ondersteuning die Sprengeloo voor uw zoon
of dochter kan organiseren, dan kunt u contact opnemen met de docenten
van het expertisepunt. U kunt hen vinden in de lokalen aan de linkerkant
direct na de hoofdingang. U kunt hen ook bellen op 055-3575370 of mailen
naar a.wissink@sprengeloo.nl.
Met vriendelijke groet,
Expertisepunt Sprengeloo

Arjan Wissink
ondersteuningscoördinator

Diane Langerak
Expertisepunt

René Folkers
Expertisepunt

Patricia Karman
Expertisepunt

Gerrit-Willem Termaat
Expertisepunt

Yvonne Kock
Expertisepunt
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01

Inleiding

Met ingang van 1 augustus 2014 zijn er wetten ingevoerd die ervoor
moeten zorgen dat meer leerlingen naar een reguliere school kunnen in
plaats van naar het speciaal onderwijs. Dat betekent dat scholen goed
moeten nadenken over welke ondersteuning ze kunnen aanbieden aan
leerlingen en welke niet. Met ondersteuning bedoelen we in dit verband
bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of hulp bij dyslexie.
Deze wetten en maatregelen bij elkaar worden “Passend
Onderwijs” genoemd.
Scholen zijn verplicht de ondersteuning die ze kunnen
bieden op te schrijven in een “schoolondersteuningsplan”.
Dit wordt vaak afgekort met de letters SOP. In dit plan kunt u alle informatie
vinden over de ondersteuning die een school kan bieden.
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Algemene gegevens

Sprengeloo is een Christelijke school voor VMBO. Dat betekent dat wij de
basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de
gemengde leerweg en de theoretische leerweg aanbieden. De
theoretische en gemengde leerweg heten bij ons de MAVO X-tra. De
meeste leerlingen stromen na het behalen van hun diploma door naar het
middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een enkeling leert verder op het
Havo.
Op Sprengeloo zitten dit schooljaar ongeveer 950 leerlingen. Er werken
iets meer dan 120 medewerkers samen om voor alle leerlingen zo goed
mogelijk onderwijs aan te bieden.
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Als u Sprengeloo wilt mailen, bellen of schrijven, dan kunt u dit doen naar
de volgende nummers en adressen:
Adres voor post
Postbus 2939, 7301 EH Apeldoorn
Algemeen telefoonnummer
(055) 357 53 00
Algemeen e-mailadres
info@sprengeloo.nl

Vragen over aanmelding
Dhr. A. Snijder

a.snijder@sprengeloo.nl

Vragen over aanmelding klas 2
Mevr. S. van Beesten

s.vanbeesten@sprengeloo.nl

Vragen over aanmelding klas 3
Mevr. L. van Kesteren

l.vankesteren@sprengeloo.nl

Vragen over aanmelding klas 4
Dhr. R. Koopmans

r.koopmans@sprengeloo.nl
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De onderwijsvisie van Sprengeloo richt zich op 3 belangrijke pijlers:

1. Samen leven, samen leren
Sprengeloo is een protestants-christelijke school. We besteden daarom
aandacht aan kerkelijke feestdagen en
vieringen en we houden dagopeningen.
Tijdens de dagopening bespreken we
belangrijke onderwerpen uit de Bijbel en uit
het nieuws met onze leerlingen. Leerlingen
met een ander geloof zijn ook welkom op
Sprengeloo.

2. Aandacht en begeleiding
Bij Sprengeloo staat het leren van de leerling centraal. Omdat elke leerling
anders is, bieden we passend onderwijs. We dagen leerlingen uit naar hun
beste kunnen te presteren en bieden daarbij de ondersteuning die zij nodig
hebben.

3. Maatschappelijk betrokken
We besteden veel aandacht aan verschillende culturen, de omgeving
waarin we leven en het omgaan met elkaar. We hebben respect voor
elkaar en voor onze omgeving. Voor iedereen die op Sprengeloo leert en
werkt moet de school een plezierige omgeving bieden. We vinden
samenwerken met ouders erg belangrijk.
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Welke hulp en ondersteuning kan Sprengeloo bieden?

Er zijn twee soorten ondersteuning die een school kan bieden. De eerste
soort noemen we “basisondersteuning”. Dit zijn de maatregelen die we als
school kunnen nemen voor alle leerlingen. De tweede soort noemen we
“extra ondersteuning”. Hiermee bedoelen we de maatregelen die we als
school kunnen nemen voor één leerling. Het gaat dan om een leerling die
meer of andere begeleiding nodig heeft dan de meeste leerlingen. Deze
ondersteuning richten we in samenspraak met u en uw zoon/dochter in.
De

bekostiging

van

de

extra

ondersteuning

verloopt

via

het

samenwerkingsverband. Voor leerlingen die gebruik maken van de “extra
ondersteuning”

schrijven

we

samen

met

u

een

OntwikkelingsPerspectiefPlan of OPP. Sprengeloo is aangesloten bij het
samenwerkingsverband VO 2505. Zie voor meer informatie: http://swv-vo2505.nl/website/home. Een voorbeeld van een OPP kunt u opvragen bij
de medewerkers van ons expertisepunt.

1a

HET GEBOUW EN DE LOKALEN (basisondersteuning)

Om onze praktijkrichtingen vorm en inhoud te kunnen geven heeft
Sprengeloo best een groot gebouw nodig. Om ervoor te zorgen dat
iedereen zich snel thuis voelt, hebben we het gebouw in stukken
opgedeeld. De leerlingen hebben bijna
alle lessen in één vleugel van het
gebouw. In dit gedeelte van het gebouw
hebben de mentoren van deze klassen
ook een speciale werkruimte.
Zo zijn de lijntjes kort en kunnen de
leerlingen altijd dichtbij terecht voor vragen en opmerkingen. Voor de
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onderbouwleerlingen geldt dat ook de kluisjes van de leerlingen zich op
deze vleugel bevinden.
De gangen en trappen binnen Sprengeloo zijn breed en ruim opgezet.
Hierdoor is er genoeg ruimte om veilig naar boven en beneden te komen.
Ook als een leerling slechtziend is zijn de trappen duidelijk genoeg.
Leerlingen met een lichamelijke handicap of een tijdelijke blessure mogen
met een “liftpas” gebruik maken van de lift in het gebouw. Als leerlingen
moeite hebben om zich te oriënteren in de ruimte dan kan er een
klasgenoot aan hen gekoppeld worden, om de weg te wijzen in het
gebouw. Wij noemen dat een “buddy”.
In ieder lokaal hebben leerlingen een eigen werkplek. Zij hebben hier de
mogelijkheid om rustig, voor zichzelf te werken. Ook is er in ieder lokaal
een klok aanwezig. Als een leerling prettig werkt met een koptelefoon, dan
kan dit in overleg met de docent.

1b

HET GEBOUW EN DE LOKALEN (extra ondersteuning)

Als leerlingen structureel of incidenteel behoefte hebben aan een plek om
te werken buiten de klas, bijvoorbeeld omdat hier teveel afleiding is, dan
kunnen zij in het expertisepunt verder werken aan het vak dat zij op dat
moment hebben.
In alle lokalen wordt er gewerkt met een digibord. Leerlingen die gebruik
maken van voorleesprogramma’s of moeite hebben met schrijven, mogen
een eigen laptop gebruiken. Als de hoogte van de tafels of stoelen
aangepast moet worden, dan zorgen we hiervoor.
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2a

HULP OP SCHOOL (basisondersteuning)

Op Sprengeloo hebben alle leerlingen een mentor die hen met alle dingen
op school kan helpen. De mentor geeft verschillende lessen aan de
leerlingen. Mentorlessen en studielessen, maar ook de lessen van
zijn/haar eigen vak. De mentor is voor leerlingen en ouders altijd
bereikbaar via de telefoon en de e-mail. Als de mentor niet op alle dagen
werkt, dan is er op de dagen dat hij/zij er niet is een vervangende mentor.
Als leerlingen of ouders een vraag hebben waar een mentor niet direct het
antwoord op weet, dan weet hij binnen de school de mensen te vinden die
het antwoord wel weten. De mentor maakt structurele afspraken met
leerlingen en ouders voor gesprekken. Dit betekent niet dat er dan altijd
iets aan de hand is, maar we willen graag goed volgen hoe het met onze
leerlingen gaat. Op school, maar ook thuis.
De mentor bespreekt samen met alle leerlingen de afspraken en regels
die we hebben op Sprengeloo. Daarnaast helpt de mentor met plannen
van het huiswerk. Als leerlingen bijvoorbeeld ziek zijn geweest of om een
andere reden niet op school kunnen zijn, dan heeft de mentor contact met
de ouders. Als er dingen zijn die docenten van leerlingen moeten weten,
dan zorgt de mentor ervoor dat dit bekend is. De mentor schrijft van alle
leerlingen de belangrijkste dingen op in een groepsplan. Dit is bij alle
docenten bekend. De mentor kent het pestprotocol en geeft hulp als er in
de klas geplaagd of gepest wordt.
De docenten houden iedere les bij of leerlingen aanwezig en op tijd in de
les zijn. Dit geven ze aan in ons leerlingenadministratieprogramma
“Magister”. Ouders en leerlingen krijgen hiervoor een inlogcode van
school. Op deze manier zijn en blijven alle betrokkenen op de hoogte van
ontwikkelingen.
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Als leerlingen regelmatig te laat of afwezig zijn, dan vragen we de
leerplichtambtenaar om met ons mee te denken naar een oplossing. Om
alle aanwezigheid op Sprengeloo goed in de gaten te kunnen houden
hebben we een “verzuimcoördinator”. Hij houdt van alle leerlingen bij hoe
vaak ze ziek zijn, te laat komen of spijbelen.
We hebben verschillende beroepsoriëntatielessen waarin leerlingen van
alle vakgebieden iets uitgelegd krijgen en waarin zij ook echt mogen
proberen of iets bij hen past. Wij noemen dit PSO of praktische sector
oriëntatie. Vanaf klas twee lopen de leerlingen een maatschappelijke
stage en vanaf klas 3 ook beroepsgerichte stages. Deze helpen hen een
gerichte keuze te maken voor het toekomstige beroep of opleiding. Lukt
het leerlingen niet om een beroepsrichting of vervolgopleiding te vinden
die bij hen past, dan is er een decaan op school die leerlingen en ouders
hiermee kan helpen.
Op Sprengeloo kennen we verder vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor
leerlingen als zij behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek ten
aanzien van seksuele intimidatie. Ook is er een maatschappelijk werkster
aanwezig voor als er in de thuissituatie ontwikkelingen zijn, waarbij het
belangrijk is dat een leerling deze in vertrouwen met iemand kan delen.
Leerlingen die last hebben van migraine of een andere aandoening
waardoor zij soms echt even rust nodig
hebt, dan kan dat in onze rustruimte. Deze
ruimte

bevindt

zich

op

de

tweede

verdieping en kan helemaal verduisterd
worden. Er is een bed aanwezig waar zij
even op kunnen rusten.
In de eerste of tweede klas worden alle leerlingen en ouders door de
schoolarts uitgenodigd voor een gesprek. Hij zal de lengte en het gewicht
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opnemen en met jullie bespreken of er bijzonderheden zijn wat betreft de
gezondheid. Als het nodig is, kunnen ouders en leerlingen vaker een
afspraak maken met de schoolarts.

2b

HULP OP SCHOOL (extra ondersteuning)

Leerlingen die (tijdelijk) behoefte hebben aan meer hulp en ondersteuning
op school, kunnen gebruik maken van de begeleiding binnen het
expertisepunt. Dit kan als zij bijvoorbeeld meer hulp nodig hebben bij het
plannen van het schoolwerk dan in de klas geboden wordt. Of als er thuis
dingen gebeuren, waardoor het naar school gaan even niet vanzelf gaat.
Het kan ook zijn dat er ondersteuning nodig is bij het reguleren van het
gedrag. Leerlingen die bijvoorbeeld erg teruggetrokken zijn of juist erg
uitbundig kunnen zijn. In het expertisepunt bespreken we welke hulp er
nodig is en maken we samen met u een plan (OPP) om hen hiermee te
helpen. De plannen die we in het expertisepunt maken zijn altijd voor een
bepaalde periode. Dat betekent dat leerlingen na verloop van tijd zelf in
staat moeten zijn om alles op en rond school te organiseren.
Als er externe hulpverleners betrokken zijn bij de leerling of het gezin
waarin hij/zij opgroeit, dan zorgen we ervoor dat we deze mensen
uitnodigen op school voor een gesprek. We vinden het belangrijk om hierin
goed samen te werken. Eens per 2 weken wordt er een overleg gepland
met verschillende hulpverlenende instanties in en rond Apeldoorn. Dit
wordt het kernteamoverleg genoemd. In deze vergadering kunnen we de
schoolarts, leerplichtambtenaar, het centrum voor jeugd en gezin (CJG)
en de maatschappelijk werker vragen met ons mee te denken naar een
oplossing.
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3a

HULP IN DE KLAS EN BIJ HET LEREN (basisondersteuning)

Onze docenten zijn opgeleid om ervoor te zorgen dat iedereen binnen een
klas de juiste hulp kan krijgen. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich niet
vervelen in de klas, maar grijpen ook in als de lesstof de moeilijk voor hen
blijkt. Als er in de lesstof opvallende dingen naar voren komen, dan neemt
de docent contact op met de ouders/verzorgers. Als er in de klas iets
gebeurt waar de docent niet direct iets mee kan, dan gaat hij samen met
de leerling en zijn/haar de mentor in gesprek. Soms worden de ouders hier
ook bij uitgenodigd.
Behalve cijfers voor schriftelijke overhoringen en proefwerken geven
docenten ook een beoordeling voor werkhouding, gedrag en huiswerk. Dit
doen ze niet met cijfers, maar met plussen en minnen. U kunt de cijfers en
de plussen en minnen raadplegen in het computerprogramma “Magister”.
In dit programma staat ook bij ieder lesuur het huiswerk genoteerd. Op
deze manier weten leerlingen altijd van te voren wat er in een les verwacht
wordt. U kunt op deze wijze uw zoon/dochter helpen en ondersteunen als
hij/zij bijvoorbeeld een paar dagen ziek is. Tweemaal per schooljaar
bespreken we de plussen en minnen van alle leerlingen binnen het
docententeam. Zo houden we in de gaten hoe het met iedere leerling gaat
en of er extra ondersteuning nodig is.
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Als leerlingen meer hulp nodig hebben bij een bepaald vak, dan kunnen
leerlingen gebruik maken van B&O. Dit staat voor Begeleidings- en
Ondersteuningsuren. De docent kan in
overleg met u en de leerling een melding
doen. We proberen iedereen die hiervoor
in aanmerking komt zo snel mogelijk te
koppelen aan een huiswerkbegeleider die
extra uitleg kan geven.
Als kinderen voor meerdere vakken extra hulp nodig hebben, dan
bespreekt de mentor samen met u en uw zoon/dochter of het verstandig
kan zijn op een lager onderwijsniveau verder te leren. Vaak halen
leerlingen hier weer betere cijfers, waardoor ze weer beter in hun vel
komen te zitten en weer gemotiveerd raken voor schoolwerk.
Als een leerling meer uitdaging nodig heeft bij een bepaald vak, dan zijn
er extra opdrachten. Dit zijn vaak opdrachten op een hoger
onderwijsniveau. Als leerlingen voor meerdere vakken op een hoger
niveau kunnen werken dan wordt tijdens de leerlingbespreking gekeken of
zij door kunnen stromen naar een hoger onderwijsniveau.
Er zijn twee momenten in een schooljaar dat leerlingen kunnen
doorstromen. Dit kan na de kerstvakantie of na de zomervakantie.

3b

HULP IN DE KLAS EN BIJ HET LEREN (extra ondersteuning)

Als tijdens een les duidelijk wordt dat leerlingen niet tot zelfstandig werken
komen, anderen afleiden van hun werk of zich niet aan afspraken kunnen
houden, dan kunnen ze een time-out aangeboden krijgen. Ze kunnen dan
verder werken in het expertisepunt of het opvanglokaal aan het vak waar
ze op dat moment mee bezig waren. Aan het eind van het betreffende
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lesuur gaan ze dan terug naar de klas om samen met de docent een
oplossing te zoeken. Soms voelt een leerling misschien zelf dat het niet
gaat tijdens een les, dan mag hij/zij ook zelf vragen om een time-out in het
expertisepunt.
Als het door langdurige ziekte of andere omstandigheden voor een leerling
niet mogelijk is om lessen te bezoeken met de eigen klas dan zijn er twee
mogelijkheden. In eerste instantie vinden we het belangrijk dat leerlingen
waar mogelijk op school zijn. Zij kunnen dan individueel begeleid vanuit
het expertisepunt verder werken met de lesplanning zoals die in Magister
staat. Een andere mogelijkheid is dat een leerling thuis met of zonder
ondersteuning van speciale begeleiders verder werkt aan de lesstof. Dit
soort afspraken maken we altijd samen met de leerling, de ouders en de
leerplichtambtenaar. Zo weten we allemaal wat er van ons verwacht wordt.
Als uw zoon/dochter moeite heeft om het huiswerk netjes en op tijd af te
maken en dit ondanks hulp van u en de mentor niet verbeterd, dan kunnen
de medewerkers van het expertisepunt helpen. Leerlingen kunnen
hiervoor aangemeld worden door de mentor.

4a

TAAL EN REKENEN (basisondersteuning)

Taal en rekenen zijn twee van de belangrijkste vakken op de basisschool.
U zult vast gemerkt hebben dat hier veel tijd en aandacht aan besteed
wordt. Niet bij iedereen gaat de ontwikkeling in deze vakken vanzelf. Het
kan zijn dat kinderen moeite hebben met lezen en spelling, misschien zijn
ze zelfs dyslectisch. Bij dyslexie geldt dat er een onderzoek geweest is
door een psycholoog of orthopedagoog waaruit gebleken is dat kinderen
bij deze vakken een grote achterstand hebben ten opzichte van hun
leeftijdsgenoten.
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Hetzelfde kan aan de hand zijn bij rekenen. Dit noemen we dan “ernstige
rekenproblemen” of soms zelfs dyscalculie. Dat kinderen moeite hebben
met een vak wil totaal niet zeggen dat zij dom of lui zijn! Het betekent vaak
wel dat zij extra ondersteuning kunnen gebruiken bij deze vakken. Bij alle
leerlingen wordt in het dossier van de basisschool goed gekeken of er
sprake is van een taal- of rekenprobleem. Daarnaast worden alle
leerlingen in de eerste klas getest op de mogelijke aanwezigheid van een
vorm van dyslexie. Kinderen met rekenproblemen worden altijd goed
besproken met de basisschool waar zij vandaan komen.
Heel veel van de speciale ondersteuning voor kinderen met dyslexie en
dyscalculie hebben we op Sprengeloo in de gewone lessen gebracht,
zodat alle leerlingen hier gebruik van kunnen maken.
Zo mag iedereen vragen om een toets in een groter lettertype of extra tijd
voor een toets als daar aanleiding voor is. Ook kunnen leerlingen gebruik
maken van voorleesprogramma’s als zij dat prettig vinden. Voor kinderen
met dyslexie geldt verder dat spellingsfouten niet meegerekend worden in
het cijfer.
Als leerlingen moeite hebben met rekenen, dan kunnen zij vanaf de eerste
klas extra rekenbegeleiding krijgen om het niveau te halen dat ze nodig
hebben voor de rekentoets bij het eindexamen. Alle leerlingen op
Sprengeloo moeten een rekentoets maken op het fundamentniveau 2F.
Meer

informatie

over

de

rekenniveaus

kunt

u

vinden

op:

http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/uitwerkingen/uitgelegd/. Als we

merken dat het niet lukt op niveau te rekenen, omdat de rekenproblemen
te groot zijn, dan treden we met u in overleg. Soms is het nodig dat er ook
thuis extra hulp ingeschakeld wordt. Op Sprengeloo houden we een apart
dossier van alle leerlingen bij met alle resultaten binnen het vak rekenen.
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4b

TAAL EN REKENEN (extra ondersteuning)

Soms lukt het rekenen ook met alle hulp thuis en op school niet. Het is
voor leerlingen mogelijk om een aangepaste rekentoets te maken als hier
aanleiding voor is. Dit kan echter wel beteken dat zij in het
vervolgonderwijs beperkt worden in de keuzemogelijkheden. Als dit aan
de orde is, volgt altijd een gesprek met de rekencoördinator.
Kinderen met een ernstige vorm van dyslexie kunnen eventueel vrijstelling
krijgen voor het vak Duits als dat in hun vakkenpakket zit.
Het

is

altijd

mogelijk

om

een

afspraak

te

maken

met

de

dyslexiecoördinator of rekencoördinator. U kunt de mentor vragen naar
de namen en contactgegevens.

04 WELKE HULP EN ONDERSTEUNING KUNNEN WE NIET
BIEDEN?
Op Sprengeloo kunnen we veel hulp en ondersteuning bieden, zoals u
gelezen heeft. Wat wel belangrijk is om te weten is dat alle leerlingen op
Sprengeloo werken naar een diploma van één van de leerwegen van het
VMBO. Als u uw zoon/dochter aanmeldt op Sprengeloo zullen we samen
met groep 8 leerkracht van de basisschool inschatten of dit haalbaar is.
Als we hierover twijfels hebben, dan zullen we dit in een gesprek toelichten
en samen met u zoeken naar een passende onderwijsplek binnen
Apeldoorn.
Sprengeloo is een open school. Dat betekent dat iedereen vrij kan gaan
en staan waar hij/zij wil zijn. Om dit voor alle 950 leerlingen goed te laten
verlopen hebben we gedragsregels. Als u uw zoon/dochter aanmeldt op
Sprengeloo zullen we samen met de afleverende basisschool inschatten
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of het gedrag van uw zoon/dochter op de basisschool aanleiding geeft om
hier nader over in gesprek te gaan.
Het kan soms zo zijn dat er in een bepaald jaar veel leerlingen zijn die een
beroep doen op dezelfde extra ondersteuning binnen Sprengeloo. Als dit
bij uw zoon/dochter ook het geval is, dan gaan we samen met u en de
afleverende basisschool in gesprek over wat we wel en niet kunnen
aanbieden.
Voor zowel lichamelijke als verbale agressie is op Sprengeloo geen plaats.
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05

LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS (LWOO)

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het
vmbo, havo en vwo. Voor lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) en pro
(praktijkonderwijs) geldt dit niet. Het samenwerkingsverband moet immers
bepalen of de leerling toelaatbaar is tot het pro of aangewezen is op het
lwoo. Bovendien staat het lwoo los van het schooladvies, omdat het een
constatering is over de ondersteuning die de leerling naar verwachting
nodig heeft na plaatsing op de betreffende schoolsoort. Het is dus niet zo
dat het basisonderwijs bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor
lwoo of pro.
De samenwerkingsverbanden bepalen voorlopig nog aan de hand van de
landelijke criteria of een leerling is aangewezen op lwoo of toelaatbaar is
tot pro. Kijk voor meer informatie op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.
Op Sprengeloo maken sommige leerlingen die zich aangemeld hebben
een toets in maart of april voordat zij bij ons op school komen. De uitslag
van deze toets telt niet mee voor het schooladvies van de leerkracht groep
8. Op Sprengeloo heeft ongeveer 40% van alle leerlingen een LWOOverklaring.

Het

maakt

ook

niet

uit

of

een

leerling

in

de

basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de
Mavo X-tra geplaatst wordt. In alle leerwegen kan gebruik gemaakt
worden van de extra hulp en ondersteuning.
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VAKKEN

EXTRA UITLEG
OF HULP
NIVEAU
HOGER/LAGER
WERKEN

PLAGEN EN
PESTEN

PROBLEMEN
THUIS

PLAATS IN DE
KLAS

MOEITE OM JE
TE CONCENTREREN

PLANNEN

MOEITE MET
BEROEPSKEUZE

VERTROUWELIJK GESPREK

CIJFERS

BEHOEFTE AAN
RUSTRUIMTE

IEMAND NODIG
DIE JE IN DE
GATEN HOUDT

TIME-OUT

HULP BIJ GEDRAG

ERNSTIG PESTEN
OF BEDREIGING

SOCIALE
VAARDIGHEID

EXPERTISEPUNT
VEEL BEHOEFTE
AAN STRUCTUUR
EN
DUIDELIJKHEID
VEEL
VERWIJDERD
WORDEN UIT DE
LES

LESOBESERVATIE

VEEL PROBLEMEN
THUIS

RUSTIGE RUIMTE
OM ALLEEN TE
WERKEN
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