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01. INLEIDING
Door veranderingen in de maatschappij en de wisselende eisen die aan jongeren worden gesteld, krijgt de school
steeds meer te maken met leerlingen die dreigen vast te lopen en daarom extra ondersteuning en aandacht nodig
hebben. De school vervult een belangrijke functie in het signaleren, begeleiden en vaak ook oplossen van hun
problemen. De invoering van Passend Onderwijs heeft vanaf 1 augustus 2014 zijn beslag gekregen. Vanaf dat
moment hebben de scholen (lees: samenwerkingsverbanden) zorgplicht voor iedere leerling en zullen er geen
leerlingen “tussen de wal en het schip” mogen vallen. Binnen samenwerkingsverbanden zal voor alle leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften passende onderwijsarrangementen aangeboden moeten worden.
De visie van Sprengeloo op ondersteuning en begeleiding ontwikkelt zich van een overwegend
curatief/specialistische gedachte naar een meer preventief/inclusieve gedachte. Dit betekent dat de begeleiding
niet exclusief buiten de les plaatsvindt, maar vooral inclusief en tijdens de les. Hierbij staat de individuele
onderwijsondersteuningsbehoefte centraal. Sprengeloo wil een veilige school zijn waar kinderen in een
stimulerende omgeving en in een goed pedagogisch klimaat aan hun toekomst kunnen werken.
Concreet betekent dit dat de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:
•
De ondersteuningsbehoefte van de leerling is leidend.
•
Begeleiding en ondersteuning is een zorg van alle docenten.
•
Begeleiding en ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats tijdens de geplande lesuren.
•
Begeleiding en ondersteuning van buiten de school is kortdurend en oplossingsgericht.
Binnen dit ondersteuningsplan zullen we de activiteiten beschrijven, die ten doel hebben leerlingen van
Sprengeloo met een onderwijsondersteuningsvraag passend te begeleiden, zodat zij met een
doorstoomkwalificatie de school verlaten.

02. ALGEMENE GEGEVENS
a. Contactgegevens

Bezoekadres
Sprengenweg 81, Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)
Telefoon
(055) 357 53 00
E-mail
info@sprengeloo.nl
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Postadres
Postbus 2939, 7301 EH Apeldoorn
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b. Onderwijsaanbod in schema

=
=
=
=
=
=

Basisberoepsgerichte leerweg
Basis-kader dakpanklas
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
Theoretische leerweg
Regionaal Opleiding Centrum (middelbaar beroepsonderwijs)

Aanvullend
 LWOO (Leerwegondersteuning) is in iedere leerweg mogelijk.
 Sprengeloo biedt verschillende beroepsgerichte profielen aan in leerjaar 3 en 4
o Zorg en Welzijn
o Dienstverlening en Producten
o Produceren, Installeren en Energie
o Mobiliteit en Transport
o Bouwen, Wonen en Interieur

c. Onderwijsvisie
Samen leven, samen leren
Sprengeloo is van huis uit protestants-christelijk. We besteden daarom aandacht aan religieuze feestdagen en
vieringen en we houden dagopeningen. We willen ook een pluriforme school zijn, wat voor ons betekent dat je,
als je een andere levensbeschouwing of ander geloof hebt, ook welkom bent.
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Legenda
BBL
BK
KBL
GL
TL
ROC
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Aandacht en begeleiding
Bij Sprengeloo staat het leren van de leerling centraal. Omdat elke leerling anders is, bieden we passend onderwijs:
we dagen hen uit naar hun beste kunnen te presteren. Daarom besteden we in ons onderwijs veel aandacht aan
praktische (beroeps)vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en de integratie van praktijk en theorie.
Maatschappelijk betrokken
We willen onze leerlingen een goede culturele en maatschappelijke basis meegeven. We hebben respect en oog
voor elkaar en voor onze omgeving. Zowel voor leerlingen als personeel moet de school een plezierige leef-, leeren werkomgeving bieden. Ook hebben we aandacht voor de ouders van onze leerlingen, het vervolgonderwijs en
het bedrijfsleven.

d. Kengetallen

Leerjaar 1
LWOO aanwijzing
Extra ondersteuning

2015 – 2016
265
137
27

2016 – 2017
219
76
36

2017 – 2018
237
108
26

2018-2019
198
65
25

2019-2020
237
109
28

Leerjaar 2
LWOO aanwijzing
Extra ondersteuning

235
147
16

267
137
21

222
72
20

242
107
18

209
64
21

Leerjaar 3
LWOO aanwijzing
Extra ondersteuning

180
106
22

238
147
18

280
137
13

232
74
21

271
110
11

Leerjaar 4
LWOO aanwijzing
Extra ondersteuning

148
91
9

168
99
6

237
140
4

276
144
10

211
76
6

Overzicht van het aantal leerlingen dat in het kernteam is besproken
In het jaar 18-19 hebben we 22 leerlingen besproken in het Kernteam waarvan 11 langdurig.
Totaal hebben we in 18-19 5 TLV’s aangevraagd:
-

2 voor onderinstroom VSO
1 voor speciaal PrO
2 eigen leerlingen VSO

e. Samenwerkingsverbanden m.b.t. leerlingenzorg
Samenwerking is er in de volgende verbanden:
-

ASD (Apeldoorns Samenwerkingsverband Doorstroming)
Het doel van deze samenwerking is zorg te dragen en wegen te effenen voor een betere aansluiting van onze
leerlingen naar het ROC.

-

SWV VO 2505
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Overzicht van het aantal leerlingen.
Bij aanvang van het schooljaar 2019 – 2020 kent Sprengeloo de volgende leerlingaantallen:
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Sprengeloo participeert, via de Veluwse onderwijsgroep, in het bestuur van deze stichting, die tot doel heeft te
komen tot een continuüm van zorg in het voortgezet onderwijs in deze regio. De activiteiten van dit
samenwerkingsverband met betrekking tot de leerlingenzorg uiten zich in de regiefunctie met betrekking tot
de kernteams, de schakel naar het voortgezet speciaal onderwijs door middel van het zorgloket en de time-out
en observatievoorziening in de vorm van de schakelvoorziening.
-

KERNTEAM
Binnen het kernteam zijn er afspraken gemaakt over de structurele samenwerking met het CJG,
maatschappelijk werk en de afdeling leerplicht.

-

POVO (Samenwerking Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs)
Er zijn meerdere werkgroepen waarin op gemeentelijk niveau gestreefd wordt naar een intensieve
samenwerking tussen PO en VO met als doel de kwaliteit van de doorstroom van leerlingen te bevorderen.

-

Expertisepunt
Het expertisepunt alloceert alle extra leerling-ondersteuning binnen Sprengeloo. Vanuit een samenwerking
met het voortgezet speciaal onderwijs in de regio Apeldoorn bundelen ambulant begeleiders,
schoolmaatschappelijk werkers en andere specialisten hier fysiek hun krachten.

-

SMW-VO
Samenwerkingsverband met de gemeente
schoolmaatschappelijk werkers in het VO.

Apeldoorn en

Stimenz gericht

op de

inzet van

-

Passend Onderwijs Apeldoorn en regio
Overlegstructuren binnen het samenwerkingsverband gericht op de invoering van het passend onderwijs.

-

Overleg LWOO- en PRO-scholen (OLP)
Voortvloeisel uit de PCL in het kader van de keuze van het samenwerkingsverband voor “opting in” voor wat
de betreft de criteria voor het LWOO.

In het kort verstaan we onder basisondersteuning de door het SWV afgesproken preventieve en licht curatieve
interventies die
- eenduidig geldend voor het gehele samenwerkingsverband;
- binnen de ondersteuningsstructuur van de school;
- onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
- waar nodig met inzet van expertise van andere scholen;
- soms met inzet van ketenpartners;
- zonder indicatiestelling en
- op het overeengekomen kwaliteitsniveau
- planmatig worden uitgevoerd.
De extra onderwijsondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of zorg die
de basisondersteuning overstijgen. De grens tussen basisondersteuning en extra ondersteuning wordt mede door
het samenwerkingsverband bepaald. Aan de bovenkant wordt de extra ondersteuning begrensd door het
beschikbare budget van het samenwerkingsverband en aan de onderkant door de basisondersteuning die we op
Sprengeloo kunnen bieden.
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03. Basisondersteuning en extra ondersteuning
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a. Basisondersteuning (1e lijn ondersteuning)
De zorg/begeleiding op Sprengeloo volgt de structuur van docenten/functionarissen in eerste, tweede en derde
lijn. De structuur is gericht op direct contact, korte lijnen en het bieden van tijdige en accurate ondersteuning.
Preventief voor curatief. De basisondersteuning richt zich op begeleiding en ondersteuning in de eerste lijn (zie
bijlage 5).
In bijlage 1 t/m 3 wordt schematisch weergegeven hoe de organisatie en inhoud van de begeleiding en
ondersteuning op Sprengeloo georganiseerd is. De eerstelijnszorg binnen Sprengeloo wordt uitgevoerd door de
volgende functionarissen:
Schoolbreed:

Mentor
Verzuimcoördinator
Vertrouwenspersoon (seksuele intimidatie en sexting)
Decaan
Ondersteuningscoördinator

b. Extra ondersteuning (2e en 3e lijn ondersteuning)
Leerlingen die problemen ondervinden op het cognitieve, systeem, sociaal-emotionele, vakspecifieke of
motorische vlak, waarvan de hulpvraag de mogelijkheden van de mentor en het docententeam overstijgt, worden
door de mentor verwezen naar de tweedelijns leerlingenzorg. Het aanmelden verloopt door middel van het
aanmeldformulier. De secretaris van het Kernteam coördineert dit aanmeldingsproces. De
ondersteuningscoördinator voert hierbij de regie.

Taken en functies binnen de tweedelijns leerlingenzorg
De tweedelijnszorg binnen Sprengeloo bestaat uit de volgende taken/functies:
Schoolbreed:

Kernteam
Begeleiding en Ondersteuning (B&O of studiecoach)
Expertisepunt (X-pert)
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Derde lijn
Voor leerlingen die meer zorg nodig hebben dan de eerste en tweede lijn biedt, speelt het kernteam een centrale
rol. De hoofddoelstelling van het kernteam is voorkomen dat leerlingen t.g.v. sociaal-emotionele, cognitieve en/of
gedragsproblemen in het onderwijsproces vastlopen, langdurig thuiszitten en/of ongediplomeerd uitstromen.
Zolang de hulpvraag in samenwerking met de betrokkene en het systeem op te lossen is, helpt de
leerlingbegeleider of mentor door rechtstreeks de contacten met de derdelijns/externe zorg te leggen en
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Tweede lijn
Als de hulpvraag duidelijk is geformuleerd kan tijdens dit overleg worden ingezet op één of een combinatie van de
functies/arrangementen binnen het expertisepunt;
1. studiebegeleiding of extra begeleiding bij het leren,
2. sociale vaardigheidstraining (SMW),
3. faalangstreductietraining (SMW),
4. bespreking binnen het kernteam,
5. regie bij betrokkenheid externe hulpverleners,
6. (ortho)pedagogisch/psychologisch onderzoek of
7. inzet schoolmaatschappelijk werk.
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afspraken te maken (b.v. een leerling die meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden.) Deze
ondersteuning van school uit kan alleen plaats vinden, als er toestemming is van de wettelijke vertegenwoordigers
van een leerling.
Er doen zich problemen voor die intern niet meer op te lossen dan wel beheersbaar zijn. Gerezen problemen
worden door de mentor besproken met de ondersteuningscoördinator en/of de verantwoordelijke adjunctdirecteur. Na schriftelijke toestemming van ouder/wettelijke vertegenwoordiger en/of leerling wordt de
probleemstelling of hulpvraag geformuleerd en overgedragen aan het kernteam. Het kernteam is vanaf dat
moment de regievoerder.

04. Welke leerling kan niet begeleid worden binnen de school?
Over het algemeen kan gesteld worden dat de mogelijkheden binnen de basisvoorziening van Sprengeloo vooral
gericht zijn op enkelvoudige leer- en gedragsproblemen. Structurele gedragsproblemen, complexe
systeemproblemen, psychiatrische problematiek en hevige sociaal-emotionele problematiek kan beperkt begeleid
worden, middels inzet van extra ondersteuning (het expertisepunt). Aanmeldingen waar bij voorbaat meer
ondersteuning ingezet dient te worden dan de basiszorg of eerstelijnszorg, worden altijd individueel beoordeeld
door de toelatingscommissie in overleg met het expertisepunt.
Als de problematiek ontstaat/zich manifesteert tijdens de schoolloopbaan op Sprengeloo zal, vanzelfsprekend, alle
aandacht en moeite uitgaan naar behoud van het onderwijs op Sprengeloo. Leerlingen die niet meer verder
begeleid kunnen worden door medewerkers van Sprengeloo zullen worden aangemeld bij het loket passend
onderwijs vo (SWV 25-05.). Hier zal na onderzoek en observatie een advies worden gegeven t.a.v. de verdere
schoolgang.

05. Overlegvormen

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leerlingbespreking (ongeveer 2 x p/j);
Schouw (1 x p/j)
Expertisepuntoverleg (wekelijks)
Maatwerkoverleg (maandelijks)
Oudergesprekken (minimaal 1 keer per schooljaar);
Adviesvergadering (in het tweede leerjaar);
Overgangsvergadering (aan het eind van ieder leerjaar);
Vertrouwenscommissie (incidenteel);
Kernteam (1 keer per twee weken).
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Binnen Sprengeloo kennen wij een aantal overlegvormen waar het functioneren van de leerling aan de orde komt
(kan komen), te weten:
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06. Wensen en knelpunten
Ondersteuningsvragen rondom leerlingen worden eerst in leerlingbesprekingen besproken, het expertisepunt geeft
advies (1e lijn) en waar nodig (docent)ondersteuning. Mochten problemen groter worden, dan kan worden
doorgeschakeld naar het kernteam, waar ook de ketenpartners vertegenwoordigt zijn. Eventueel kan het
expertisepunt ingeschakeld worden om de leerling te begeleiden (extra ondersteuning). Het is van groot belang
voor de begeleidingsstructuur dat het expertisepunt de spil blijft in dit web. De functie van docentenversterking
door het expertisepunt kan nog verder worden uitgebouwd.
Sprengeloo heeft behoefte aan een soort flexibele schil aan expertise die kan inspringen waar nodig. Een klein
expertiseteam onder de vlag van het SWV. Tevens is er behoefte aan beschikbaarheid van jeugdzorg die
outreachend kan werken. Wenselijk is dat er één vast persoon vanuit het CJG aan Sprengeloo verbonden is. Deze
persoon wordt ingeschakeld als de problemen schooloverstijgend zijn. Deze persoon heeft vervolgens ook de regie
over de casus (casemanager).
Er is een duidelijke wens voor implementatie van maatwerktrajecten. Tijdens en aan het einde van het schooljaar
komen er dikwijls leerlingen in beeld die onvoldoende resultaten behaald hebben om bevorderd te worden naar
het volgende leerjaar. Niet in alle gevallen is dit het gevolg van ontoereikende cognitieve of didactische
vaardigheden. In een aantal gevallen spelen er persoonlijke omstandigheden waardoor schools functioneren op
een tweede plan komt. Het kan ook zijn dat er leerling specifieke kenmerken of ontwikkelingsproblematiek ten
grondslag ligt aan het disfunctioneren op school. Verder blijkt een groot deel van de leerlingen binnen deze
doelgroep (zeer) weinig gemotiveerd voor school(werk). Niet zelden is dit te herleiden tot een onvoldoende
uitgekristalliseerd toekomstbeeld of een sterke mate van beroepskeuzeonrijpheid.

Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het preventief werken. Zo wordt er een grondige dossieranalyse gedaan
bij de instromers om misplaatsingen te voorkomen en worden er voor de aanmelding op Sprengeloo al veel
gesprekken gevoerd met leerkrachten van het basisonderwijs en ouders. Er wordt gewerkt aan verschillende
maatwerktrajecten om, waar nodig, adaptief onderwijs te kunnen bieden. Er zijn enkele projecten gaande, waar
de nadruk gelegd wordt op het werken met handelingsplannen en het betrekken van ouders/verzorgers bij een
juiste schoolgang van de leerlingen. Verder wordt er gewerkt aan een structurele inzet van vaste docententeams
en staat het functioneren van de mentor centraal. De nadruk bij de nieuwe ontwikkelingen ligt bij adaptief
onderwijs, preventief werken en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Er wordt in samenwerking met
andere scholen in de regio en de gemeente Apeldoorn geëxperimenteerd met de inzet van SMW en de preventieve
inzet van de leerplichtambtenaar bij signaalverzuim (M@ZL).
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Knelpunten die Sprengeloo voorziet zitten met name in het aannamebeleid; het spreiden van de leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften. Inhoudelijk voorziet het Sprengeloo vooral de grootste uitdaging in de leerlingen
met problematiek op meerdere gebieden het versterken van docentvaardigheden om hiermee om te kunnen gaan
in de les.
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07. Preventie en ondersteuning
Sprengeloo wordt bij de invulling van haar leerlingbegeleidingssysteem bijgestaan door het SWV VO 2505 in de
vorm van vertegenwoordiging binnen het kernteam en door Stimenz in de vorm van professionalisering van de
sociale vaardighedentraining en de invulling van het SMW.
Preventie richt zich enerzijds op professionalisering van docenten en mentoren, anderzijds op concrete activiteiten
binnen de schoolorganisatie. De professionalisering van het docententeam heeft de afgelopen jaren in het teken
gestaan van scholing in mentorvaardigheden, de vijf rollen van de leraar, orthopedagogische interventies en
agressieregulatie (Windesheim) en signaleren en begeleiden van verslavingsproblematiek (Tactus/trimbos).
Daarnaast is er aandacht geweest voor de problematiek en protocollen rondom sexting en social media gebruik
(WIS-methode).
Voorbeelden van concrete activiteiten binnen de schoolorganisatie zijn het implementeren van SMW als
drempeloze voorziening voor opvoedingsondersteuning en hulpvragen van leerlingen, het structureel organiseren
van voorlichtingsactiviteiten waaronder HALT-voorlichting (vuurwerk en gedrag), waarden en normen (programma
van de Nederlandse Spoorwegen) en verslavingsproblematiek (Tactus) binnen de lessencyclus, het M@ZL-project
waar in nauw overleg met de leerplichtambtenaar preventief leerlingen met verzuim gemeld worden en het
opnemen van structurele voorlichting omtrent loverboys (JIP) en seksuele weerbaarheid in de mentorlessen (WIS).
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Tegenwoordig is het gebruik van de mobiele telefoon niet meer weg te denken en is de invloed van Social Media
steeds groter geworden. Met de mobiele telefoon kan je heel veel leuke dingen doen maar helaas ook minder
leuke dingen. Zo is “sexting” iets wat de afgelopen jaren is ontstaan. Bij “sexting” worden er seksueel getinte foto’s
of filmpjes doorgestuurd zonder toestemming van de persoon die de foto’s heeft gemaakt. Om leerlingen
bijvoorbeeld hierin voor te lichten maar ook om leerlingen breder te informeren over weerbaarheid in
seksualiteit. Na een pilot in schooljaar 18-19 waarin in enkele klassen is gewerkt met de methode Weerbaarheid
en Seksualiteit van Living-Loving, wordt de methode vanaf dit jaar in iedere 1e, 2e en 3e klas gebruikt.
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Bijlage 1: Overzicht begeleiding Sprengeloo

Interventie
intern
1e lijn

extern

2e lijn

3e lijn

4e lijn

wie

wie

wie

wie

wie

ouders/verzorgers
leerling
school
externe instantie

vakdocent
mentor
vertrouwenspersoon
decaan
smw-er
verzuimcoördinator

adjunct-directeur
smw-er
ondersteuningscoördinator
X-punt
leerplichtambtenaar

Kernteam
jeugdarts
externe hulpverlening
ext. vertrouwenspersoon
loket passend onderwijs VO
Schakelvoorziening

geïndiceerde zorg
dagbesteding CJG
VSO
3-milieusvoorziening
vertrouwensinspecteur
systeembegeleiding

wat
cognitief

wat

wat

wat

wat

aanspreekpunt
signaleren
informeren
doorverwijzen
dossiervorming
overdragen
kortdurende interventies
melden

informeren
dossiervorming
doorverwijzen
kortdurende interventies
organiseren hulp

informeren
dossiervorming
langdurige interventies
organiseren begeleiding
beschrijven systeem
preventie+beleid
adviseren + verwijzen

informeren
behandelen
doorverwijzen
adviseren
langdurige program.

hoe

hoe

hoe

hoe

gesprek ll. of o/v
melding leerplicht
leerlingbespreking
huisbezoek
weekstaat
ouderavond
teambespreking
dossier

gesprek ll.
gesprek o/v
gesprek. mentor/vakdoc.
contact locatieleiding
trainingsprogramma
opstellen OPP
huiswerkbegeleiding

gesprekken ll.
gesprekken o/v
gesprekken mentor/vakdoc.
gesprekken externe instanties
uitvoeren handelingsplan
cont. externe hulpverlening
interactie externe hulpverl.
opstellen handelingsplan

volgens eigen meth.

- leerproblemen
sociaal-emotioneel

- faalangst/motivatie
- schoolbeleving
- thuisbeleving
gedrag

- thuis en/of school
overige

- geindiceerde psych.
stoornis
- sex. intimidatie school
- neg. live-events
- verwerkingsproblemat.
- plaatsingsproblematiek

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPRENGELOO 2018

Zorgvraag
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Bijlage 2:
Begeleidingsstructuur Sprengeloo

Hulpvraag
Ouders/verzorgers

Leerling

Personeel

1e lijn
Verzuimcoördinator

Mentor

Vertrouwenspersoon

Decaan/Studiecoach

SMW/jeugdarts

2e lijn
Adjunct -directeur

Expertisepunt

Ondersteuningscoördinator

Kernteam

Schakelvoorziening

Aanvraag TLV

VSO

Wijkagent

3e lijn

Geïndiceerde jeugdhulp/CJG

4elijn
Noot: bovenstaande is slechts een schematische weergave van de werkelijkheid

Schoolwijziging
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Loket SWV 25-05
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Stroomdiagram “ongeoorloofd afwezig”

< 6 lesuren per
4 weken
aaneengesloten

VC spreekt op zijn dagelijkse ronde leerling aan en
mentor gaat in gesprek met leerling
Leerling haalt gemiste tijd dubbel in

verzuimen stopt?

6 lesuren per
4 weken
aaneengesloten

Mentor heeft telefonisch contact met ouders
VC stuurt brief
Leerling haalt gemiste tijd dubbel in

verzuimen stopt?

9 lesuren per
4 weken
aaneengesloten

Mentor nodigt ouders en leerling uit voor gesprek
Leerling haalt gemiste tijd dubbel in. Leerling kan worden uitgenodigd
voor gesprek leerplicht, VC stuurt een brief

verzuimen stopt?

16 lesuren per
4 weken
aaneengesloten

Verzuimmelding leerplicht, ouders worden schriftelijk op de hoogte
gebracht, acties door VC. Leerling haalt tijd dubbel in.

verzuimen stopt?

Alle stappen/afspraken worden geregistreerd in Magister.
Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken, wordt mentor op de hoogte gebracht en
worden nieuwe afspraken gemaakt en/of 4-kant rooster opgelegd.
In alle gevallen wordt gekeken of achterliggende problematiek oorzaak kunnen zijn van het
verzuim en waar nodig wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld.
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Verzuimcoördinator (VC) meldt in Magister
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Stroomdiagram “te laat”

3 keer te laat

VC stuurt brief
Leerling komt volgende dag half uur eerder op school

Te laat komen stopt?

6 keer te laat

Mentor telefonisch contact met ouders
Leerling komt een week lang 7.40 uur op school en meldt zich bij VC

Te laat komen stopt?

9 keer te laat

Mentor nodigt ouders en leerling uit voor gesprek op school
Leerling komt een week lang om 7.40 uur op school en meldt zich bij VC

Te laat komen stopt?

12 keer te laat

Verzuimmelding en gesprek leerplicht, ouders worden schriftelijk op de
hoogte gebracht.

Te laat komen stopt?

Alle stappen/afspraken worden geregistreerd in Magister. Er wordt uitgegaan van 2 periodes, vanaf de start van het schooljaar tot de
kerstvakantie en vanaf de kerstvakantie tot het einde van het schooljaar. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken, wordt
mentor op de hoogte gebracht en worden nieuwe afspraken gemaakt en/of 4-kant rooster opgelegd. In alle gevallen wordt gekeken of
achterliggende problematiek oorzaak kunnen zijn van het verzuim en waar nodig wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld.
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Verzuimcoördinator (VC) meldt in Magister
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Stroomdiagram “verwijderd”

3 keer
verwijderd

VC vangt leerling op
Mentor gesprek met leerling
Sanctie op maat

verwijdering stopt?

6 keer
verwijderd

VC Vangt leerling op
Mentor telefonisch contact met ouders
Sanctie op maat
Laatste waarschuwing!

verwijdering stopt?

9 keer
verwijderd

VC vangt leerling op
Mentor nodigt ouders en leerling uit voor gesprek op school
Eventuele melding ondersteuningscoördinator/Expertisepunt

verwijdering stopt?

12 keer
verwijderd

VC vangt leerling op
Melding ondersteuningscoördinator en eventuele instroom
Expertisepunt

verwijdering stopt?

Alle stappen/afspraken worden geregistreerd in Magister. Telling is per schooljaar.
In alle gevallen wordt gekeken of achterliggende problematiek oorzaak kunnen zijn van het
verwijderen en waar nodig wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld.
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Docent en verzuimcoördinator (VC) melden in Magister

17

Stroomdiagram “ziekteverzuim”

Dag 1
ziektemelding

Melding komt bij VC binnen
Ouders melden dagelijks wanneer zoon/dochter ziek thuis blijft

Ziekteverzuim stopt?

Dag 3
ziekteverzuim
houdt aan

VC telefonisch contact met ouders wanneer digitaal is ziekgemeld.
Wanneer telefonisch is ziekgemeld meldt VC dat mentor 5 e dag contact
heeft

Ziekteverzuim stopt?

Dag 5 of 40 uur
Ziekteverzuim
houdt aan

VC stelt mentor op de hoogte van 40 uur ziekteverzuim. Mentor neemt
contact op met ouders en legt regeling uit

Ziekteverzuim stopt?

Bij totaal 80 uur verzuim, aaneengesloten of niet,
Meldt VC bij mentor, mentor schakelt OCO in voor besluit vervolg.
Melding Kernteam behoort tot de mogelijkheden

Ziekteverzuim stopt?

80 uur verzuim
totaal

Alle stappen/afspraken worden geregistreerd in Magister.
In alle gevallen wordt gekeken of achterliggende problematiek oorzaak kunnen zijn van het
verzuim en waar nodig wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld.
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Verzuimcoördinator (VC) meldt in Magister
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Bijlage 4:
Dyslexiebegeleiding
De begeleiding van een dyslectische leerling
Een school die goed is voor dyslectische leerlingen is voor alle leerlingen een goede school!
Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui. Hun falen is geen onwil.
Deze leerlingen doen vaak extra hun best. Zij verliezen hun zelfvertrouwen, worden angstig of geven
het op.
Voor alle leerlingen zijn structuur, duidelijkheid, effectieve instructie en een positieve werksfeer
tijdens de les belangrijk. Voor een dyslectische leerling geldt dit nog in sterkere mate.
In de omgang met dyslectische leerlingen is de acceptatie van hun probleem van wezenlijk belang,
zowel door henzelf als door de docenten. Herkenning en erkenning zijn de sleutelwoorden. Wanneer
een docent het probleem van de leerling serieus neemt dan geeft hem/haar dat rust.
Het begrip dyslexie is binnen Sprengeloo geheel ingeburgerd. Docenten hebben allemaal een
workshop gevolgd om aan den lijve te ondervinden waar een dyslectische leerling zoal tegen aanloopt.
Sprengeloo is een dyslexievriendelijke school. Kinderen met dyslexie vormen op onze school geen
uitzondering, wat de acceptatie ervan alleen maar ten goede komt.
Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op een aantal faciliteiten zoals bijvoorbeeld extra
tijd bij proefwerken, een andere beoordeling bij de vreemde talen, niet hardop hoeven voorlezen enz.
Ook kan gebruik gemaakt worden van voorgelezen leerboeken.
Dyslexiespreekuur voor leerlingen
Het hele schooljaar is er een vast tijdstip waarop dyslectische leerlingen (en hun ouders uiteraard)
terecht kunnen met hun vragen en problemen.

Tweede schoolweek: dyslexiescreening:
Klassikaal worden afgenomen: zinnendictee: Het wonderlijke weer, Stilleestekst AVI 9 (de rode
tekenring), een schrijfsnelheidstest.
Vanaf de derde schoolweek:
Er vinden individuele gesprekken plaats door de dyslexiespecialist met de leerlingen die geselecteerd
zijn n.a.v. de dossiers, en degenen die op bovenstaande testen slecht scoorden.
Er wordt gevraagd naar eigen ervaringen van de leerlingen op lees-/spellinggebied (lezen ze graag,
kunnen ze de tv-ondertiteling lezen, hebben ze hulp gehad enz.).
In deze weken vinden er ook gesprekken plaats met de leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben,
om hun hulpvragen te inventariseren.
Vanaf de derde week van oktober:
Er wordt begonnen met de begeleiding van dyslectische leerlingen en de docenten worden
geïnformeerd over de leerlingen die mogelijk dyslectisch zijn.
De resultaten van de afgenomen testen worden doorgegeven aan en besproken met de
onderwijspsycholoog. Als een leerling op de basisschool al intensieve RH heeft gehad, wordt op grond
van de testgegevens mogelijk een dyslexieverklaring uitgegeven.
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Signalering van dyslexie
Tijdpad:
Juni, einde schooljaar voorafgaand aan de brugklas:
De overdrachtsdossiers van de basisschool worden bekeken en mogelijke ‘risico ’leerlingen eruit
gehaald. Dit wordt gedaan door de coördinatoren en/of mentoren.
Hierbij wordt vooral gelet op: lees- en/of spellingachterstand, opmerkingen van basisschool-docenten,
het volgen van remediale hulp op de basisschool enz.
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Indien nog geen RH heeft plaatsgevonden, dan worden deze leerlingen eerst een aantal maanden
begeleid om hardnekkige achterstand en didactische resistentie aan te tonen.
De ouders van de leerlingen die verder worden getest, worden ingelicht. Ze krijgen vervolgens de
dyslexieverklaring van hun zoon/dochter thuisgestuurd, vergezeld van de nodige informatie.
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Instromers of leerlingen uit andere leerjaren die opvallen doordat de prestaties, met name bij de talige
vakken, achterblijven bij de verwachtingen, kunnen te allen tijde door de coördinator worden
opgegeven voor onderzoek.
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Bijlage 5: Vastgesteld niveau van basisondersteuning Regulier en VSO

1.1 Samenwerkingsrelatie met de leerling
Op onze school ziet de mentor zijn mentorleerlingen meerdere
keren per week in de les
Op onze school bouwt de mentor een vertrouwensband op met
de leerling
De leerling heeft een vast aanspreekpunt binnen de school,
waar hij dagelijks op terug kan vallen
Op onze school voert de mentor individuele gesprekken met de
leerling
Op onze school kan een leerling indien nodig wekelijks
doelgerichte gesprekken voeren op school over de doelen uit
het OPP
Op onze school kan een leerling indien nodig wekelijks
gesprekken voeren met een medewerker uit het
ondersteuningsteam
Op onze school worden de leerlingen, indien mogelijk,
betrokken bij het opstellen van hun (leer)doelen in het OPP

Regulier

PRO

Cl. 3

Cl. 4
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1) Aanpassing van de onderwijssituatie
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Op onze school is een positief schoolklimaat voor de leerlingen:
- er gelden positief geformuleerde gedragsregels
- de leerling ontvangt feedback op concreet
waarneembaar gedrag
- positief gedrag van de leerling wordt benoemd en
gestimuleerd door alle medewerkers
- leerlingen worden door alle medewerkers direct
aangesproken op hun (ongewenste) gedrag op
school
- docenten kennen hun leerlingen bij naam
- waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over
de aanpak van gedrag in de klas en in vrije situaties
op school staan
- dat periodiek getoetst wordt
Alle medewerkers van onze school geven signalen over
leerlingen door aan de mentor van de leerling
Alle medewerkers van onze school geven zorgwekkende
signalen over een leerling door aan de
ondersteuningscoördinator/intern begeleider
Onze school handelt actief conform een pestprotocol
Binnen onze school is een gedragscode opgesteld waarin
vastgelegd is hoe we met elkaar om horen gaan
Een docent kan naast de gezamenlijke gedragsafspraken,
maatwerk bieden voor individuele leerlingen
Op onze school vindt minstens twee keer per jaar leerling/groepsbespreking plaats (buiten de rapportvergadering om)
Op onze school is er (les)aanbod voor leerlingen met problemen
op het gebied van sociale vaardigheden
Binnen het onderwijsprogramma van onze school is er aandacht
voor algemene dagelijkse vaardigheden

Regulier

PRO

Cl. 3

Cl. 4
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1.2 Pedagogisch klimaat
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PRO

Cl. 3

Cl. 4

Onze school handelt actief conform een verzuimprotocol









Het verzuimprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd met de
leerplichtambtenaar
Absenties worden elk lesuur geregistreerd in het
leerlingvolgsysteem (LVS)
Op onze school wordt de absentieregistratie met regelmaat
gecontroleerd op zorgwekkend/signaalverzuim
Op onze school wordt bij afwezigheid van een leerling dezelfde
dag met de ouders/verzorgers gebeld
Onze school signaleert zorgwekkend ziekteverzuim en treedt in
gesprek met ouders/verzorgers wanneer dit voorkomt
De leerling wordt, moet toestemming van ouders/verzorgers,
besproken in het kernteam/CVB zodra er sprake is van
zorgwekkend ziekteverzuim
Op onze school wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld bij
vermoedens van ongeoorloofd verzuim
Op onze school kan een leerling
onderwijstijdverkorting/aangepast lesrooster krijgen indien
nodig (en verantwoord kan worden naar de inspectie)

































































1.3 Controle van de schoolgang
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Binnen het onderwijsprogramma van onze school is aandacht
voor het ontwikkelen van vaardigheden die de leerling nodig
heeft in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap
Op onze school is altijd toezicht in de klas, tijdens de pauze en
overige vrije momenten
Op onze school worden individuele afspraken gemaakt over de
invulling van pauzes en vrije momenten als dit nodig is
Op onze school kan de leerling ondersteuning krijgen om
faalangst te verminderen of onder controle te krijgen.
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2) Aanpassing leersituatie
2.1 Didactisch-klimaat
De lessen op onze school hebben een vaste, voor de leerling
inzichtelijke structuur
Op onze school ontvangen de leerlingen les in
studievaardigheden
Op onze school wordt begeleiding geboden op het gebied van
zelfredzaamheid en zelfstandigheidsbevordering
Leerlingen worden gecoacht op het gebied van
werknemersvaardigheden wanneer zij stage lopen

2.2 Ondersteuning bij huiswerk

Regulier

PRO

Cl. 3

Cl. 4
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PRO

Cl. 3

Cl. 4

Op onze school kan de leerling dagelijks agendacontrole
ontvangen
Op onze school kan de leerling wekelijks ondersteuning
krijgen bij het gebruik van de agenda
Op onze school kan de leerling wekelijks ondersteuning
krijgen bij het plannen van het huiswerk
Op onze school kan de mentor, indien afgesproken, contact
met ouders onderhouden over het huiswerk
Indien afgesproken is er voor de leerling de mogelijkheid om
individueel de dag voor- en na te bespreken.
De leerlingen kunnen hun huiswerk maken op school
De leerlingen kunnen onder didactisch toezicht hun huiswerk
maken op school
Op onze school is de opbouw en onderwerp van de les voor
de leerling zichtbaar (op het bord)
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(afhankelijk van de uitstroombestemming)
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Indien er sprake is van huiswerk (afhankelijk van
uitstroombestemming) wordt het huiswerk elke les genoteerd
op het bord
Indien er sprake is van huiswerk (afhankelijk van
uitstroombestemming) heeft elke docent aandacht voor het
gemaakte en geleerde huiswerk van de leerling
Indien er sprake is van huiswerk (afhankelijk van
uitstroombestemming) is het opgegeven huiswerk inzichtelijk
voor ouders



















3.1 Instructie
Op onze school is er mogelijk tot verlengde instructie binnen
de les
Op onze school is er de mogelijkheid tot herhaalde instructie
Op onze school kunnen instructies visueel ondersteund
worden

3.2 Leerachterstanden

Regulier
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Cl. 3

Cl. 4
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Cl. 4
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(achterstanden die niet correleren met cognitieve vaardigheden)

Op onze school is het mogelijk om kortdurende ondersteuning
te krijgen bij het inhalen van leerachterstanden (buiten de les)
Op onze school kunnen leerlingen met een taalachterstand
tijdelijk extra ondersteuning krijgen
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3) Aanpassingen lesmaterialen/lesinstructie
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3.3 Dyslexie/Dyscalculie
Op onze school wordt in het eerste schooljaar een
dyslexiescreening gedaan als er vermoedens van dyslexie zijn
Na screening en remedial teaching vindt mogelijk
dyslexieonderzoek plaats op school
Op onze school heeft een leerling met een dyslexieverklaring
recht op extra faciliteiten
Onze school heeft een remedial teacher/dyslexiebegeleider in
dienst
Op onze school kunnen leerlingen met dyslexie tijdelijk extra
ondersteuning krijgen
Op onze school vindt screening plaats op dyscalculie/ernstige
rekenproblemen als hier aanleiding toe is
Op onze school heeft een leerling met een
dyscalculieverklaring/ernstige rekenproblemen recht op extra
faciliteiten
Op onze school kunnen leerlingen met dyscalculie of ernstige
rekenproblemen kortdurende/tijdelijke begeleiding krijgen

3.4 Aanpassing lesprogramma
Op onze school kan een leerling indien nodig aanpassingen
krijgen in het lesprogramma zodat deze (meer) aansluit bij de
ondersteuningsbehoeftes
Op onze school is het mogelijk om te versnellen in het
lesprogramma
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Op onze school kunnen leerlingen met een achterstand in
rekenen tijdelijk extra ondersteuning krijgen
Op onze school kunnen leerlingen extra oefenmateriaal
krijgen
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Op onze school is het mogelijk om te vertragen in het
lesprogramma
Op onze school is het mogelijk om enkele vakken op een
ander niveau te doen
Op onze school is het mogelijk om te verbreden: extra stof
aan te bieden in de breedte
Op onze school is het mogelijk dat er extra verdiepingsstof
wordt gegeven

Ontwikkel
punt 2018





Ontwikkel
punt 2018
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punt 2018





Ontwikkel
punt 2018





4.1 Overzichtelijke, prikkelarme omgeving
Op onze school zijn de lokalen ordelijk ingericht
Op onze school zijn alle lokalen prikkelarm
Op onze school kan een leerling, indien afgesproken een vast
werkplek krijgen.
Op onze school hangt in elk lokaal een klok en een time-timer
Op onze school hebben leerlingen beperkt lokaalwisselingen
Op onze school hebben de leerlingen een vast groepslokaal
Indien nodig heeft de leerling les in één lokaal op onze school
Op onze school kan de leerling werken in een afgeschermde
werkplek (bv.autischot) in de klas
Op onze school kan de leerlingen werken in de klas met
geluidswerende hulpmiddelen (bv. koptelefoon)
Op onze school kan een leerling incidenteel werken in een
andere prikkelarme omgeving werken
Op onze school zijn er aparte ruimtes waar leerlingen die dat
nodig hebben gedurende de pauzes en andere vrije
momenten kunnen verblijven
Op onze school kunnen leerlingen indien nodig geplaatst
worden in een klas waar extra aandacht is voor structuur en
begeleiding
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4) Aanpassing ruimtelijke omgeving
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4.2 Toegankelijkheid
Onze school is rolstoeltoegankelijk
Op onze school kan een leerling gebruik maken van aangepast
meubilair
Op onze school is een invalidentoilet aanwezig
Op onze school is een verzorgingsruimte aanwezig
Op onze school is er ruimte voor individuele therapie

Regulier
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5.1 Inzet expertise
Op onze school is een ondersteuningscoördinator/intern
begeleider aanwezig
Op onze school is een leerlingbegeleider/counselor aanwezig
Op onze school is een vertrouwenspersoon aanwezig
Op onze school is een coach/begeleider voor docenten
aanwezig
Op onze school zijn onderwijsassistenten aanwezig
Op onze school is een orthopedagoog of (gz-)psycholoog
aanwezig/beschikbaar
Op onze school is een maatschappelijk
werker/jeugdhulpverlener aanwezig
Op onze school is een remedial teacher (dyslexie/dyscalculie)
aanwezig/beschikbaar
Op onze school is een stagecoördinator aanwezig
Er is een logopedist verbonden aan onze school
Wij kunnen een beroep doen op een
jeugdverpleegkundige/schoolarts verbonden aan onze school
Er is een leerplichtambtenaar verbonden aan onze school
Wij kunnen een beroep doen op de wijkagent
Wij kunnen een beroep doen op een revalidatiearts

Regulier
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5) Inzet expertise
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6.1 Deskundigheidbevordering
Op onze school is er intervisie voor docenten
Op onze school kunnen er casussen besproken worden onder
begeleiding van een lid van het ondersteuningsteam
De docenten van onze school beschikken over voldoende
handvatten voor goed klassenmanagement
De docenten van onze school beschikken over voldoende
handvatten hoe om te gaan met leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeftes

6.2 Docentenondersteuning
Op onze school is coaching voor nieuwe docenten
beschikbaar
Op onze school is coaching beschikbaar op
klassenmanagement
Op onze school is coaching beschikbaar over
communicatie/gespreksvoering
Op onze school is coaching beschikbaar op het gebied
groepsproces/groepsdynamica
Op onze school is coaching beschikbaar gericht op de aanpak
van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeften
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6) Ondersteuningsstructuur
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Op onze school is er een duidelijke route voor het bespreken
van een leerling voor bespreking in het CVB (Commissie voor
de Begeleiding VSO) of het ondersteuningsteam (regulier VO)
Op onze school wordt de ondersteuningsvraag van de leerling
tijdig en adequaat opgepakt door het CVB/
ondersteuningsteam
Op onze school bespreekt een lid van het ondersteuningsteam
de uitkomsten van de besprekingen met ouders
Op onze school zijn de uitkomsten van de besprekingen
inzichtelijk voor alle betrokkenen op school
Op onze school is de voortgang van het ondersteuningstraject
inzichtelijk voor alle betrokkenen, inclusief ouders
Op onze school wordt de voortgang van het
ondersteuningstraject vastgelegd
De voortgang en ondersteuning van de leerling wordt
minimaal twee keer per jaar besproken met ouders
Op onze school wordt er minimaal jaarlijks gekeken of een
leerling kan overstappen naar het regulier onderwijs

6.4 Verslaglegging en OPP
Op onze school wordt de ondersteuningsbehoefte van de
leerling vastgelegd in het LVS
Op onze school wordt extra ondersteuning vastgelegd in een
OPP
De handelingsadviezen van de leerling (uit het OPP) zijn
bekend bij de betrokken docenten
Op onze school weten alle betrokkenen rondom de leerling
waar het OPP te vinden is
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6.3 Route inzet ondersteuning
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Op onze school is er structureel aandacht voor het vergroten
van deskundigheid van personeel
Op onze school zijn de taken van de mentor vastgelegd
Op onze school zijn de taken van de
ondersteuningscoördinator/intern begeleider vastgelegd en
worden jaarlijks geëvalueerd
De ondersteuningsstructuur van de school is vastgelegd en
inzichtelijk voor medewerkers en ouders
Op onze school kent een ieder het
schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel is toegankelijk voor iedereen
Op onze school wordt gewerkt volgens een dyslexieprotocol
Op onze school wordt gewerkt volgens een
dyscalculieprotocol
Op onze school wordt gewerkt volgens een protocol medische
handeling
Op onze school wordt gewerkt conform vastgestelde
privacyreglementen
Op onze school wordt gewerkt volgens de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld
Op onze school is een schoolveiligheidsplan aanwezig en
inzichtelijk voor iedereen
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6.5 Beleid en organisatie
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7) Samenwerking deskundigen
Op onze school wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
in samenspraak met ouders en leerling opgesteld
Op onze school wordt de inzet van extra ondersteuning in
overleg met ouders bepaald
Op onze school bespreekt mentor en/of de
ondersteuningscoördinator zorgen met ouders
Op onze school informeert de mentor ouders over
zorgwekkende signalen van de leerling
Op onze school consulteert de mentor ouders of zij dezelfde
signalen zien
Op onze school informeert de mentor ouders over positieve
ontwikkelingen van de leerling

7.2 Samenwerkingsrelatie met externe
betrokkenen
Er is regelmatig contact tussen school en de betrokken
hulpverlening van de leerling
Er wordt multidisciplinair overleg met externe betrokken
georganiseerd
De ondersteuning op onze school wordt afgestemd met de
externe hulpverlening (gezamenlijke doelen)
Er wordt veelvuldig samengewerkt met partners die Arbeid
en dagbesteding verzorgen
Er is ondersteuning aan ouders op de leefgebieden werk,
wonen, vrije tijd, burgerschap (aanvraag uitkering,
loonwaardemeting e.d.)
Er is kennis van de sociale kaart, zowel op zorgvlak als op
gebied van (beschermde) vrijetijdsbesteding
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7.1 Samenwerkingsrelatie met ouders
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Bijlage 6: Arrangementen Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Arrangementen binnen Basisondersteuning:
De zorg/begeleiding op Sprengeloo volgt de structuur van docenten/functionarissen in eerste, tweede
en derde lijn. De structuur is gericht op direct contact, korte lijnen en het bieden van tijdige en accurate
ondersteuning. Preventief voor curatief. De basisondersteuning richt zich op begeleiding en
ondersteuning in de eerste lijn.

Tijdsduur

Frequentie

Arrangementen binnen de Extra ondersteuning:
Leerlingen die problemen ondervinden op het cognitieve, systeem, sociaal-emotionele, vakspecifieke
of motorische vlak, waarvan de hulpvraag de mogelijkheden van de mentor en het docententeam
overstijgt, worden door de mentor verwezen naar de tweedelijns leerlingenzorg.
Binnen de tweede lijn richt het SMW zich vooral op het taakgebied Hulpverlening aan ouders en
kinderen. Binnen dit taakgebied gaat het er vooral om ouders en kinderen die dat nodig hebben snel te
kunnen helpen met lichte vormen van psychosociale hulp, advies en ondersteuning, die het SMW zelf
kan bieden.
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Interventies binnen de Basisondersteuning
Advisering aan mentoren en docenten op gebied van sociaalemotionele vragen of zorgen over leerlingen en/of hun
gezinssituatie.
Coaching/ondersteuning van mentoren en docenten op gebied van
gesprekstechnieken met ouders, signaleringsvaardigheden, etc.
Professionalisering van de (interne) sociale vaardigheidstraining
Gevraagd en ongevraagd adviseren van de school en
samenwerkings-verbanden met betrekking tot schoolklimaat en
zorgbeleid, waar die lacunes vertonen of het functioneren van
leerlingen negatief beïnvloeden.
Inbreng kennis van de sociale kaart en
hulpverlenings(on)mogelijkheden
Inbreng van specifieke deskundigheid over een gezonde
psychosociale ontwikkeling en het leeftijdsadequaat functioneren
van leerlingen,.
Inbreng van specifieke deskundigheid over verstoring van de
ontwikkeling en daarmee samenhangende problematiek
Suggesties doen voor en samenwerken met school en andere
partijen bij het opzetten en uitvoeren van preventieactiviteiten,
(sociale vaardigheids-trainingen, antipest projecten,
faalangstreductie trainingen, enz.)
Bijdragen aan het opstellen van (be)handelingsplannen binnen de
school en binnen multidisciplinaire overlegsituaties,
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Kortdurend begeleiding o.a.
Actief contact leggen met zorgleerlingen en/of hun ouders en
hen motiveren voor hulpverlening
Onderzoeken van het probleem en het in kaart brengen van
(eerdere) vormen van hulpverlening
Analyseren en verhelderen van de hulpvraag
Afstemmen van handelingsplannen met betrokkenen in
samenwerking met de zorgcoördinator en/of andere
betrokkenen binnen de school
Geven van informatie en advies aan leerlingen en ouders
Kortdurende (psycho-sociale) hulpverlening aan leerlingen met
sociaal-emotionele vragen of problemen
Kortdurende opvoedingsondersteuning aan ouders van
leerlingen. Op huisbezoek gaan behoort hierbij tot de
mogelijkheden.
Bieden van laagfrequente ondersteuningscontacten indien
(nog) niet verwezen kan worden
Evalueren en afronden van de hulpverlening en zo nodig
bieden van nazorg
Motiveren en ondersteunen van ouders en/of leerlingen bij
verwijzing
Verwijzen van ouders en leerlingen naar begeleiding of
hulpverlening voor niet schoolgerelateerde problemen
Leveren van een bijdrage aan het leerlingdossier van de
school bij aanvragen voor bovenschoolse voorzieningen of
verwijzingen naar het ander onderwijs door de school
Indien nodig bemiddelen bij de contactlegging met en/of het
begeleiden van ouders of leerlingen bij het eerste bezoek aan
een instelling, die de begeleiding of hulpverlening gaat
uitvoeren
Zorgen voor afstemming van handelingsadviezen vanuit de
hulpverlening met de pedagogische aanpak thuis en op school
Programma’s
Classroom solutions
KIES
Opzetten en/of uitvoeren thema-avonden (thema’s maatwerk,
mogelijk voor zowel personeel als ouders of leerlingen)
ART (Agressie Regulatie Training)

Tijdsduur

Frequentie
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Arrangementen binnen de Extra Ondersteuning
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Bijlage 7:
AFSPRAKEN OP SPRENGELOO
In het Leerlingenstatuut staat onder meer wat de rechten en plichten van leerlingen en
personeelsleden zijn. Daarbij zijn de respecteerregels heel belangrijk. Ze gelden voor iedereen
binnen Sprengeloo. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn er ook allerlei praktische regels opgesteld.
De belangrijkste ervan staan hieronder.

Op Sprengeloo wordt van je verwacht dat je:













zuinig bent op jouw school en alle materialen, zoals bijvoorbeeld het meubilair en je boeken,
op tijd en met de nodige schoolspullen in de les bent,
gepaste kleding draagt,
in de school geen hoofddeksels draagt,
je jas niet meeneemt naar de les,
je boeken gekaft hebt,
je mobiele telefoon of andere beeld- of geluidsdrager (i-pod, MP3-speler e.d.) alleen gebruikt
in de aula of buiten het gebouw.
geen beeld- of geluidsopnames maakt zonder toestemming van de directie,
het plein tijdens pauzes en tussenuren niet zonder toestemming verlaat,
voor en na schooltijd, tijdens de pauzes en tussenuren niet op de gang bent,
alleen met toestemming gebruik maakt van de lift (je kunt een liftpas aanvragen),
alleen in de aula of op het plein eet en drinkt,
geen rommel achterlaat in en om de school,
alleen het binnenplein als plein gebruikt,
alleen fietst op het voorplein van en naar de fietsenkelder,
met een scooter de ingang aan de Schuttersweg neemt, daar afstapt en lopend je scooter
parkeert in het scootervak,
niet rookt als je in klas 1 en 2 zit,
uiteraard geen wapens, drugs of alcohol in bezit hebt.
Wat wij verwachten

‘Op Sprengeloo praat ik met je, vraag ik naar je motieven en gevoelens, luister ik naar je, accepteer
ik dat je anders bent, overtuig
ik je met eerlijke argumenten, vertrouw ik je en bescherm ik
je eigendommen.
Kortom, op Sprengeloo respecteer ik je. Ik geef je ruimte om te leven, te leren te werken.’

Bepalend is of iets storend of kwetsend is voor anderen.
In een dergelijke situatie zal de mentor/leerlingbegeleider dat aan de desbetreffende leerling
uitleggen.
Zo kan de deze aan de leerling opdragen dat hij/zij de kleding moet aanpassen.
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Bijlage 8:
COMPUTERCODE VOOR LEERLINGEN
De computer is een geweldig middel om informatie te zoeken en een prachtig communicatiemiddel.
Er kleven echter ook gevaren aan het gebruik ervan. Hierover gaan de onderstaande tips,
waarschuwingen en regels. Het is belangrijk dat je bewust met de computer omgaat. Bij ons op
school is respect voor een ander belangrijk, en ook daarover gaat dit stuk.
Tips en Waarschuwingen
Wees voorzichtig online
Je gedrag op de elektronische snelweg bepaalt hoe veilig je bent. Je kunt veel problemen voorkomen
door niet te zoeken naar seks, geweld, discriminatie, racisme enz. Als er toch iets op je scherm komt
waar je van schrikt, waarschuw op school dan je leraar, en ben je thuis, klik het dan gewoon weg.
Geef nooit persoonlijke informatie door
Je echte naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, je bankpas, maar ook foto’s van jezelf of je familie
laat je niet zomaar overal slingeren. Dus ook niet op internet, want je weet nooit wat anderen
daarmee doen. Dat geldt ook voor de naam van je school en de namen van vrienden en bekenden.
Voor je het weet breng je hen in problemen.
Je password is alleen van jou. Vertel het aan niemand. Want voor je het weet, is het bij iedereen
bekend. En je geeft natuurlijk ook niet als password je geboortedatum, want dat ligt wel erg voor de
hand!
Wees zuinig met het geven van je mailadres en 06-nummer. Bel ook nooit naar iemand die je zijn
nummer geeft. Met een nummerherkenning geef je immers meer informatie dan je denkt.

Maak geen afspraak met internetvrienden
Afspraken met vrienden die je via internet hebt leren kennen kunnen gevaarlijk zijn; je weet immers
nooit zeker met wie je chat. Een ontmoeting afspreken doe je alleen als je:
een volwassene hebt verteld dat je een online-contact persoonlijk gaat ontmoeten;
niet alleen gaat en voor eigen vervoer zorgt
afspreekt op een openbare plek, waar veel mensen zijn (café, restaurant...)
thuis laat weten waar je bent.
Stop met chatten als het vervelend wordt of als je je niet meer veilig voelt.
Praat er met anderen over; blijf er niet mee zitten!
Meld het ook als je onbeschofte of gemene e-mailberichten ontvangt. Er zijn twee reacties mogelijk:
Verwijder volgende e-mails van dezelfde afzender zonder ze te openen. Als de daders geen reactie
krijgen is de lol er voor hen snel af.
Het is handig om een printscreen te maken als je daders wilt vervolgen. Soms is het mogelijk de
daders te achterhalen. De politie heeft echter wel bewijs nodig.
Een printscreen kun je maken met de toets Print Screen, soms Shift Print Screen of soms Alt Print
Screen. Daarna open je Word en je plakt; dan staat het in je Word-bestand
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Tip 1: Kies een mail adres dat niet je eigen voor- en achternaam volledig weergeeft.
Tip 2: Neem een apart mailadres voor het aanmelden op sites. Zodoende kun je allerlei junkmail
gewoon negeren en als je box volloopt een nieuw adres nemen. Je blijft voor je vrienden gewoon
bereikbaar op je andere adres.
Tip 3: Reageer in elk geval niet op pestmail
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Hulp
Neem bekenden in vertrouwen, als je op het internet iets tegenkomt wat je vreemd, vervelend,
smerig, beledigend of bedreigend vindt, beschouw het dan niet als gewoon, maar dan meld je het je
ouders, docent, de mediathecaris, mentor of afdelingsleiding,
Je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersonen: mevrouw van de Haar en meneer Wessels
Als je thuis iets dergelijks tegenkomt, kun je dat ook melden op: www.meldpunt.nl Op deze site staat
veel informatie en links.
Regels
Omdat we een veilige school willen zijn, zijn er een aantal regels waaraan je je moet houden. We
gaan uit van respect voor anderen. Behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden.
Je mag geen gemene, vervelende, bedreigende, seksueel getinte, racistische, discriminerende of
anonieme e-mails, sms-jes , foto’s of berichten via msn o.i.d. versturen. Het anonieme karakter van
zulke mailtjes zorgt ervoor dat het slachtoffer niet weet waar hij/zij aan toe is en daardoor geen
verweer kan geven. Wij beschouwen dit als pesten. Je mag zulke berichten niet vanuit school
verzenden en ook niet naar school (door) sturen.
Thuis kun je wellicht chatten; op school mag je dat niet
Mailen mag alleen op school als dit onderdeel is van een opdracht van school.
Op school mag je geen pornosites, racistische sites, discriminerende sites, geweldsites, beledigende
sites of aanstootgevende sites bezoeken
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Controle
Mediathecarissen en leraren hebben het recht om op jullie beeldscherm mee te kijken. Dit is, als je je
gewoon aan de hierboven vermelde regels houdt, geen inbreuk op je privacy. Het meekijken gebeurt
ook via een computerprogramma, dat jouw beeldscherm op het beeldscherm van de
mediathecaris/leraar te zien geeft. Er worden door dit systeem ook logfiles bijgehouden.
In het geval dat je de regels overtreedt, beslist het hoofd mediatheek of je leraar in overleg met de
afdelingsleiding over de te treffen maatregelen.
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Bijlage 9:
PESTPROTOCOL
1.1 INLEIDING
Uitgangspunt van ons beleid is dat pesten niet wordt getolereerd. Als er desondanks toch gepest
wordt, is het zaak dat de medewerkers dit in een vroeg stadium herkennen en aanpakken. Een vereiste
om pesten op school serieus aan te pakken is dat alle betrokkenen pesten als een bedreiging zien voor
het veiligheidsgevoel en bereid zijn het te voorkomen en te bestrijden. Dit protocol geeft hiervoor de
handvatten.
1.2 HET VERSCHIL TUSSEN PLAGEN EN PESTEN
Bij plagen is er sprake van incidenten. Iemand zegt iets, een ander zegt iets terug en meestal is het dan
afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden; de machtsverhouding is gelijk. De
plager(s) en geplaagde(n) hebben een gelijke of bijna gelijke macht. Bij plagen loopt de geplaagde geen
blijvende psychische en/of fysieke schade op en is in staat zich te verweren.
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of
meerdere individuen op een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht
ongelijk verdeeld. Pesten heeft (vaak langdurig) negatieve gevolgen voor het slachtoffer; hij kan en/of
mag niet voor zichzelf opkomen noch zich verweren. Doet hij dit wel, dan kan dit voor de pester(s) een
reden zijn om hem nog harder aan te pakken. Pesten begint altijd als incident. Daarom is het belangrijk
om ieder signaal serieus te nemen. Het signaal komt van leerlingen, van ouders/verzorgers of van
collega’s. Neem het signaal dus altijd serieus, ook al wordt het (nog) niet als probleem gezien.
Online pesten
Het medium internet heeft nieuwe vormen van pesten en plagen voortgebracht. Doordat meer
jongeren de afgelopen jaren fanatieker zijn gaan internetten, springt 'het nieuwe pesten' meer in het
oog.

1.3 RICHTLIJNEN OM PESTEN TE VOORKOMEN

De school hanteert richtlijnen om pesten te voorkomen. hieronder volgen, in willekeurige volgorde,
enkele richtlijnen:
 Het fenomeen pesten wordt met enige regelmaat onder de aandacht gebracht van leerlingen
en medewerkers bijvoorbeeld in klassenbesprekingen, teamvergaderingen en lessen. De
school expliciteert wanneer zij pesten aan de orde stelt. Hiernaast wordt aandacht voor
pesten gevraagd door mondelinge en schriftelijke informatie te verspreiden of door losse
thematische activiteiten of projecten te organiseren die met sociale veiligheid te maken
hebben;
 Er wordt gestreefd naar een goed pedagogisch schoolklimaat door leerlingen veiligheid en
geborgenheid te bieden. Wat de school verstaat onder een goed pedagogisch klimaat wordt
expliciet aangegeven. Gelijkwaardigheid, acceptatie en respect voor elkaar zijn hierbij
belangrijke onderwerpen, zie ook de gedragscode;
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Pesten komt niet alleen voor tussen leerlingen onderling, maar leerlingen pesten ook medewerkers.
Ook kunnen medewerkers onderling met pestgedrag worden geconfronteerd. Daarnaast kunnen
medewerkers ook leerlingen pesten.
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Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over thematische activiteiten of projecten rondom
sociale veiligheid;
Er wordt aandacht besteed aan het verschil tussen pesten en plagen;
Het wordt leerlingen duidelijk gemaakt dat signalen van pesten (niet plagen) doorgegeven
moeten worden aan de mentor. Daarbij wordt uitgelegd dat dit doorgeven geen klikken is.
Op deze manier wordt voorkomen, dat leerlingen gezamenlijk zwijgen of erbij staan te kijken
zonder in te grijpen, of zelfs het vuurtje opstoken;
Als een medewerker signaleert dat er gepest wordt, dan spreekt hij of zij de betrokkenen
hier op aan. hij of zij licht ook de mentor van de leerling in, opdat deze het probleem
eventueel op een later tijdstip aan kan pakken;
Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij met collega's en leerlingen werkt aan een
positieve team- en groepsvorming;
Medewerkers van de school hebben de verplichting pesten te signaleren en tegen het
gesignaleerde pesten actie te ondernemen volgens het stappenplan van de school;
Medewerkers nemen te allen tijde duidelijk stelling tegen pesten. Het personeel keurt dit
gedrag zichtbaar af;
Wanneer de mentor, al dan niet op aangeven van een collega, pesten signaleert, probeert hij
of zij zicht te krijgen op de oorzaak en de omvang van het pestgedrag en de gevolgen voor
het slachtoffer. Daarnaast probeert hij of zij het invoelend vermogen van de pester en de
zwijgende middengroep te vergroten;
Incidenten met pesten of ander ongewenst gedrag worden gemeld en geregistreerd om zo
op eventuele trends in te kunnen spelen. Het protocol staat op intranet;
Indien ouders iets vernemen over pesten op de school van hun zoon of dochter dienen zij dit
kenbaar te maken aan de school;
Indien leerlingen weet hebben van pesterijen op hun school dan moeten zij dat kenbaar
maken bij een medewerker van de school.

1.4 SIGNALEN VAN PESTEN
















Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen;
Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot;
Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven;
Briefjes doorgeven;
Beledigen;
Opmerkingen maken over kleding of uiterlijk;
Isoleren;
Buiten school opwachten, slaan of schoppen, of op weg naar huis achterna rijden;
Bezittingen afpakken;
Schelden (verbaal, via sociale media, e-mail) of schreeuwen tegen het slachtoffer;
Opzettelijk virussen naar elkaar sturen (computers lopen vast);
Homepages en mailadressen kraken;
Dreigmailtjes;
Foto's van elkaar online plaatsen met vervelende teksten.
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Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief
gedrag richten tegen een andere leerling of een medewerker. Voorbeelden zijn:
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1.5 AANPAK VAN PESTEN


De school heeft een gestructureerde en vastgelegde aanpak voor de bestrijding van pesten,
deze is beschreven in het stappenplan. Afspraken en acties bij het uitvoeren van pestgedrag
worden opgetekend in het leerlingvolgsysteem.

1.5.1 Hulp aan gepeste
De mentor maakt bij het helpen van de gepeste gebruik van het stappenplan dat de school heeft
vastgesteld. Hij/zij kan gebruik maken van de hulp en advies van het expertisepunt, de
ondersteuningscoördinator, collega's of schoolleiders. Ook kan school maatschappelijk werk worden
ingezet. Het is belangrijk om te proberen de gepeste leerling het verloren begrip voor een ieders
eigenheid en zelfrespect opnieuw bij te brengen: Als dit niet helpt, wordt er een gesprek met de
ouders/verzorgers van de gepeste leerling aangegaan. Bij ernstige gevolgen van pesten probeert de
mentor, samen met de ouders/verzorgers, de gepeste leerling zijn of haar gevoel voor eigenwaarde
terug te laten vinden. Indien nodig wordt hierbij, met toestemming van de ouders/verzorgers, hulp
van professionele instellingen ingeschakeld.
1.5.2 Hulp aan pester
De mentor maakt bij het helpen van de pester gebruik van het stappenplan dat de school heeft
vastgesteld. Hij/zij kan gebruik maken van de hulp en advies van genoemde personen in 1.6. De
medewerker voert probleemoplossende gesprekken met de pester waarin hij of zij probeert achter de
oorzaak van het pestgedrag te komen. Hij/zij zorgt er voor dat het pesten onmiddellijk stopt.
Als het pestgedrag van de betrokken leerling blijft voortduren, wordt hulp van buitenaf ingeschakeld,
bijvoorbeeld van schoolmaatschappelijk werk. De ouders/verzorgers dienen hiervoor toestemming te
geven. Indien de ouders/verzorgers weigeren om toestemming te geven voor hulp van buitenaf en de
pester volhardt in zijn of haar gedrag op zo'n manier dat er een onveilige situatie voor de gepeste
leerling(en) en/of andere betrokkenen op school bestaat, dan kan de schoolleiding overgaan tot
schorsing van de pester, eventueel gevolgd door verwijdering van school.

We hanteren voor de aanpak van ruzies en pestgedrag een vierstappenplan.
STAP 1:
Er eerst zelf (en samen) uit komen waarbij er goed moet worden nagegaan of gepeste in staat is in
gesprek te gaan. Stap 1 zal in de praktijk vervallen als er sprake is van structureel pesten en niet van
een incident.
STAP 2:
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uit komt (in feite het onderspit delft) heeft deze het
recht en de plicht om het probleem aan de mentor voor te leggen.
STAP 3:
De mentor brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de
pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen voert de mentor
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2. STAPPENPLAN VOOR DE AANPAK VAN PESTEN TUSSEN LEERLINGEN
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eventueel ondersteund door een docent-coördinator een gesprek met de pester om de oorzaak van
het gedrag te achterhalen en om afspraken te maken. Bij voortzetting van de pesterijen volgen
sancties. Bij het samenbrengen moet altijd de veiligheid van de gepeste in ogenschouw worden
genomen, in sommige gevallen zijn afzonderlijke gesprekken wenselijker.
STAP 4:
Bij herhaaldelijk pestgedrag neemt de mentor duidelijk stelling en houdt een corrigerend gesprek met
de leerling die pest. De vormen van correctie zijn beschreven in het sanctiebeleid. Van herhaald
pestgedrag wordt melding gemaakt.

2.1 ANTI-PESTCONTRACT
Het doel van een dergelijk contract is jongeren te doordringen van de ernst van pesten en van het
belang van het bestrijden van pestgedrag. Het anti-pestcontract kan worden uitgedraaid en uitgedeeld
aan leerlingen. Leerlingen kunnen het contract, eventueel na een klassikale bespreking ervan,
ondertekenen en aan hun mentor in bewaring geven. Een format is als bijlage toegevoegd.
2.2 PESTEN VAN LEERLINGEN DOOR MEDEWERKERS
Wanneer leerlingen menen gepest te worden door een medewerker maken zij dit kenbaar aan de
mentor. Uiteraard staat het de leerling vrij een andere medewerker op de hoogte te stellen. Deze past
hoor en wederhoor toe en handelt naar bevinden. Zowel de leerling of diens vertegenwoordiger kan
in beroep gaan tegen de conclusies bij een klachtencommissie.
2.3 REGISTRATIE
Incidenten moeten worden gemeld en geregistreerd door het invullen van het incidentenregistratieformulier in Magister.

Adviezen voor alle ouders:
 Praat met uw kind over school, over de relaties in de klas, over wat medewerkers doen en hoe
zij straffen. Vraag hen of er in de klas, via e-mail of sociale media wordt gepest
 Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit;
 Geef zelf het goede voorbeeld;
 Leer uw kind voor zichzelf en voor anderen op te komen;
 Toon interesse in wat uw kind doet op internet. Pas als je weet wat ze online doen en het er
met ze over hebt, kun je ze helpen.
Adviezen aan ouders van gepeste kinderen:
 Pesten op school kunt u het beste direct met de medewerker bespreken en dring aan op hoor
en wederhoor;
 Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een negatieve
manier zoals: wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?
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2.4 ADVIEZEN AAN OUDERS IN VERBAND MET PESTEN
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Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij uw
kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het maar hierbij geholpen wordt de emoties te uiten
en te verwerken;
Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining. De school kan u hierover nader
informeren;
Accepteer de situatie niet. Als de school naar u mening niet voldoende meewerkt, schakel dan
de vertrouwenspersoon in.

Adviezen m.b.t. online pesten (e-mail, sociale media)
Reageer niet op pest-mails, maar meld het wel op school. Internet-pesters kunnen gemakkelijk
anoniem blijven. Het maximaal haalbare is vaak het effect te minimaliseren. Dat kan het beste door
niet te reageren op haat-mailtjes of andere ongewenste e-mail. Druk uw kind op het hart om alle
volgende mailtjes van dezelfde afzender te bewaren. Tip: e-mail blokkeren in Outlook Express gaat als
volgt. Vanuit een ongewenste mail gaat u naar Bericht en dan naar Afzender blokkeren. Alle mailtjes
van deze afzender worden vanaf nu ongelezen in de prullenbak gegooid. Per ongeluk de verkeerde
persoon geblokkeerd? Ga dan naar Extra gevolgd door Afzenders blokkeren en corrigeer uw
instellingen. (In Outlook kiest u Acties gevolgd door Ongewenste e-mail.) Meer informatie over hoe te
handelen bij internet pesten is te vinden in het internetprotocol en de vuistregels voor internetgebruik.
Verder is op de site www.ouders.nl/mopv2005-onlinepesten.htm veel informatie te vinden.

3. PESTEN VAN MEDEWERKERS








Wees duidelijk over je eigen grenzen en benoem deze ook;
Maak de pester duidelijk dat hij te ver gaat, dat zijn ‘grapjes’ niet meer leuk zijn;
Spreek de pester aan op zijn/haar ongewenste gedrag;
Houd zelf een logboek bij. Zo weet je wanneer er ongewenste zaken plaats hadden en wie
erbij aanwezig waren. Het logboek kan dienen als bewijs, maar ook je uw hart te luchten;
Vraag je af wat de motieven zijn van de pester. Dan weet je beter hoe je moet optreden;
Praat met mensen die getuige zijn van het pestgedrag. Vaak vormen zij de zwijgende
meerderheid. Ze zien het pesten wel, maar treden niet op, misschien om te voorkomen dat
ze het volgende slachtoffer worden.

Procedure bij pesten
 Meld je als je gepest wordt door een leerling bij de contactpersoon van de school of bij de
direct leidinggevende.;
 Kom je er niet uit, dan kun je gebruik maken van de Klachtenregeling. Het bestuur is op
grond van de Arbowet verplicht maatregelen te nemen.
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Pesten komt niet alleen voor tussen leerlingen. Ook personeelsleden kunnen onderling hiermee
worden geconfronteerd of door een leerling worden gepest. Om pesten tegen te gaan worden de
volgende richtlijnen gegeven:
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FORMAT ANTI-PESTCONTRACT

Om pesten te voorkomen, worden duidelijke afspraken gemaakt. Wanneer je ruzie hebt, probeer je
natuurlijk eerst om er zelf uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan leg je het probleem aan iemand
anders voor. Die persoon praat dan eventueel met beide partijen en probeert jullie te helpen. Om een
pestvrije school te krijgen, is het belangrijk samen afspraken te maken en samen toe te zien op de
naleving van die afspraken. Dit doen we met een anti-pestcontract.
Als je het eens bent met onderstaande uitspraken, als je durft te beloven om je overeenkomstig die
uitspraken te gedragen en als je bereid bent anderen te helpen zich ook aan deze uitspraken te
houden, dan mag je je handtekening onder dit contract zetten. Lever het ondertekende contract in bij
je mentor. Hij of zij zal het bewaren en je erop aanspreken als dat nodig is.

 Ik zal een ander respecteren.
 Ik zal een ander niet discrimineren.
 Ik zal een ander niet uitschelden.
 Ik zal een ander niet buitensluiten.
 Ik zal een ander niet bedreigen.
 Ik zal van andermans spullen afblijven.
 Ik zal niet over een ander roddelen.
 Ik zal mensen die zich niet aan bovenstaande regels houden, daarop aanspreken.
Hieronder is ruimte om zelf in te vullen wat je in bovenstaand lijstje mist.

 Ik zal ...
 Ik zal ...
Door mijn handtekening onder dit contract te zetten, beloof ik dat ik mijn uiterste best zal doen bovenstaande
uitspraken na te leven.
Naam:
Datum:
Handtekening

Klas:
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 Ik zal ...
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Bijlage 10:

protocol Sociale Media

Inleiding
Sociale media zoals Twitter, Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien
dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Sprengeloo. Van belang
is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook
kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in
communicatie in de “normale wereld”, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere
fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.
Sprengeloo vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen
verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij Sprengeloo
betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Dit protocol is gebaseerd op de sociale
media code binnen het Schoolveiligheidsplan VOG (2015) en het leerlingenstatuut Sprengeloo (2017). Het
volledige schoolveiligheidsplan is beschikbaar op intranet onder de volgende koppeling:
https://intranet.veluwseonderwijsgroep.nl/personeelsplein/Documents/Schoolveiligheidsplan%2020160927
.pdf

Doelgroep en reikwijdte
1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat
wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden
zijn aan Sprengeloo.
2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er
een overlap is tussen school, werk en privé.
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Uitgangspunten
1. Sprengeloo onderkent het belang van sociale media;
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media
communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere
fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben, dat we
verdraagzaam zijn en iedereen in zijn waarde laten;
4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van
een ieder die betrokken is bij de school;
5. Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en
anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media;
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A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media
tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.
2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie over school en de leden van de
schoolgemeenschap te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere
betrokkenen niet schaadt.
3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale
media.
4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor
onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde
situaties op de school- en/of persoonlijke sociale media te zetten tenzij degenen die afgebeeld of
hoorbaar zijn hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven;
6. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden
(bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan
neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : Sancties en gevolgen voor medewerkers
en leerlingen

C. Voor medewerkers tijdens privésituaties
1. Het is de medewerker toegestaan om school/werkgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen
vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet
schaden.
2. Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen welke in strijd
zijn met de missie en visie van Sprengeloo en de uitgangspunten van dit protocol.
3. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de
onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van Sprengeloo.
4. Indien de medewerker over Sprengeloo publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat
de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele
officiële standpunten van Sprengeloo.
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B. Voor medewerkers tijdens werksituaties
1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media:
privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van
de onderwijsinstelling. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te
maken heeft met Sprengeloo dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van
Sprengeloo.
2. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met
zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
3. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met
zijn/haar leidinggevende.
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Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim.
Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
2. Indien het bestuur de wijze van communiceren door een medewerker(s) als ‘grensoverschrijdend’
kwalificeert, dan wordt dit telefonisch gemeld bij de Landelijke Vertrouwensinspecteur (0900 –
1113111).
3. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe
rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag
en ontslag op staande voet;
4. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk
schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het
leerlingendossier.
5. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en / of
ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en
verwijdering van school
6. Indien de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke
overtreding inhoudt zal door Sprengeloo aangifte of melding bij de politie worden gedaan.

46

Sexting
Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten via een mobiele telefoon of sociale media. Het
kan dan gaan om teksten, foto’s of filmpjes. Een concreet voorbeeld is een naaktfoto delen met een ander – via
Whatsapp, Snapchat of Instagram. Dat gebeurt meestal in goed vertrouwen, maar vaak wordt zo’n beeld toch
verspreid via sociale media en eenmaal online is het lastig om verdere verspreiding te voorkomen. Sexting is een
fenomeen en geen strafrechtelijke benaming. Sexting is niet zonder risico's. Het beeldmateriaal, wordt meestal
vrijwillig gemaakt door de jongeren, maar de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Als opnames of teksten, al dan
niet bewust op internet komen, zijn ze blijvend zichtbaar, voor heel de wereld. De inhoud kan snel worden
verspreid en gedeeld via social media. Deze beelden kunnen ook op pornosites terecht komen.
Sexting gebeurt niet altijd vrijwillig. Slachtoffers kunnen ook worden gemanipuleerd, gechanteerd, bedreigd en
onder druk gezet om naaktfoto's te sturen. Hebben ze dit eenmaal gedaan, dan dreigt de dader de foto's op internet
te zetten of op een andere manier te verspreiden. Slachtoffers worden zo gedwongen tot verdere seksuele
handelingen, via bv. de webcam. Volgens de wet is sexting strafbaar, als het gaat om een jongeren van onder de
18 jaar. Dit valt onder artikel 240b Strafrecht; het maken, bezitten en/of verspreiden en bekijken van kinderporno.
Dit betekent dat, volgens artikel 240 b Strafrecht, jongeren die aan sexting doen volgens de letter van de wet
strafbaar zijn, omdat ze kinderporno maken, bezitten en/of verspreiden. In de praktijk wordt door de politie en het
Openbaar Ministerie (OM) steeds per individueel geval de afweging gemaakt of en zo ja welke strafrechtelijke
afdoening volgt. Puberaal experimenteer gedrag moet niet gecriminaliseerd worden.

Sexting tussen jongeren onderling.
Dit is doorgaans experimenteer gedrag, wat past bij hun seksuele ontwikkeling. Zolang de beelden niet
gepubliceerd worden is dit niet strafbaar.

Sexting tussen jongeren onderling waarbij beelden zijn verspreid.
Bijvoorbeeld; vrijwillig gemaakte beelden, later gebruiken voor chantage of pesten.
Worden de beelden verspreid op sociale media en was het een gevolg van experimenteer puber gedrag dan is de
strafbaarstelling kinderporno te zwaar. Deze vorm van verspreiding kan dan worden opgepakt onder een ander
wetsartikel b.v. smaad (261 Strafrecht), belediging (266 Strafrecht) of schenden van portretrecht (35 Auteursrecht),
of openbaar maken of ongevraagd toesturen van een oneerbare afdeelding (240 Strafrecht) en het laten zien of
geven van een schadelijke afbeelding aan een jongere van onder de 16 jaar. (240a Strafrecht).

Sexting met intentie tot misbruik.
Komt sexting tot stand door manipulatie, dwang of bedreiging dan is er sprake van vergaand seksueel misbruik en
valt het gedrag onder kinderporno ( 240b Strafrecht).

Sexting tussen minderjarige en volwassene.
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In dergelijke situatie zal kinderporno (240b Strafrecht) voor hand liggen.
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AANPAK SEXTING SPRENGELOO
SEXTING TUSSEN
JONGEREN ONDERLING
ZONDER DAT DE BEELDEN
ZIJN VERSPREID

OUDERS VAN BETROKKEN LEERLINGEN WORDEN OP DE HOOGTE
GEBRACHT DOOR DE MENTOR(EN). NADRUK OP ONSCHULDIG
EXPERIMENTEERGEDRAG. PREVENTIEF TOELICHTING OP MOGELIJKE
GEVOLGEN NA VERSPREIDEN VAN BEELDEN.
1.

DE MEDEWERKER DIE DEZE VORM VAN SEXTING
CONSTATEERT RAADPLEEGT ZO SPOEDIG MOGELIJK DE OCO.

2.

DE OCO ORGANISEERT EEN SPOEDOVERLEG MET DE
VERTROUWENSPERSOON, VERANTWOORDELIJKE UIT DE
DIRECTIE EN DE BETROKKEN MENTOREN. UIT DIT OVERLEG
VOLGT EEN PLAN VAN AANPAK DAT GECOMMUNICEERD
WORDT MET BETROKKEN PERSONEELSLEDEN. HIERIN IS
AANDACHT VOOR DE NAZORG EN BEGELEIDING VAN DE

GECONSTATEERD.

JONGEREN ONDERLING
WAARBIJ DE BEELDEN
ZIJN VERSPREID

OP VEILIGHEID.

3.

ER VOLGT IN DIT GEVAL ALTIJD MELDING BIJ DE POLITIE
DOOR DE VERANTWOORDELIJKE UIT DE DIRECTIE. TIJDENS DE
MELDING WORDT DE BETROKKENHEID VAN DE
POLITIECONTACTPERSOON IN HET VERDERE PROCES
BESPROKEN.

4.

OUDERS VAN DIRECT BETROKKEN LEERLINGEN WORDEN
Z.S.M. OP DE HOOGTE GEBRACHT EN UITGENODIGD VOOR EEN
GESPREK.

5.

DE BETROKKENEN LEERLINGEN WORDEN OPGEDRAGEN DE
BEELDEN EN COMMUNICATIE TE VERWIJDEREN VAN DE
TELEFOON. ZIJ KRIJGEN DE BOODSCHAP DAT VERSPREIDEN
VAN DEZE FOTO’S EN COMMUNICATIE ONACCEPTABEL IS EN
STRAFBAAR KAN ZIJN.

SEXTING MET INTENTIE
TOT MISBRUIK OF MET
EEN VOLWASSENE

6. AVAN
FHANKELIJK
VANLEERLINGEN
SITUATIE ENWORDEN
STRAFRECHTELIJK
VERVOLG
OUDERS
BETROKKEN
Z.S.M. OP DE
HOOGTE
EVT
. PEDAGOGISCHE
EN/OF
MAATWERK
.
GEBRACHT
DOOR DESTRAF
DIRECTIE
. INSCHORSEN
OVERLEG .MET
DE
POLITIECONTACTPERSOON WORDT EEN PLAN VAN AANPAK OPGESTELD
EN GECOMMUNICEERD NAAR HET PERSONEEL.
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PLEGER EN HET SLACHTOFFER, EN MAATREGELEN GERICHT

SEXTING TUSSEN
SEXTING WORDT
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Bijlage 11:
GEDRAGSCODE PERSONEEL
Inleiding
Onder een gedragscode verstaan we een samenstel van regels waaraan personeel van Sprengeloo geacht wordt zich te houden. Enerzijds zijn
het regels waaraan het personeelslid door anderen, b.v. leerlingen, collega’s, schoolleiding of ouders gehouden mag worden. Anderzijds betreft
het regels waarop hij/zij zich b.v. in conflictsituaties mag beroepen.
Een eerste lezing roept al gauw de reactie op dat er open deuren worden ingetrapt. Een begrijpelijke en ook logische reactie. Het gaat namelijk
inderdaad veelal om vanzelfsprekendheden die door elk weldenkend mens zullen worden onderschreven. Het probleem is echter dat in zeer
uitzonderlijke gevallen, waarin zich conflicten voordoen, die vanzelfsprekendheden lijken weg te vallen en er zeer pijnlijke situaties kunnen
ontstaan. Het is vooral in dit soort situaties dat een heldere gedragscode van groot belang kan zijn en kan voorkomen dat vooringenomenheid en
emoties als maatstaf gaan gelden.
Ook de leerlingen worden hierop aangesproken; zie de respecteerregels in de schoolgids en het leerlingenstatuut.
Vooraf:

Waar ‘hij’ en ‘zijn’ staat kan ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen.

Waar leerling staat wordt ook stagiair bedoeld.

Gedragsregels

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

streeft ernaar zijn beroep zo goed mogelijk uit te oefenen.
neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn beroepsuitoefening.
neemt de grenzen van zijn professionele deskundigheid in acht; ingeval aard en omvang van problemen zijn deskundigheid
overstijgen, is hij gehouden andere deskundigen in te schakelen.
is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van zijn professionaliteit.
onderhoudt professionele contacten met collega's binnen de school en met de schoolleiding.
geeft zijn vak, als lid van de vaksectie, in een collegiale verantwoordelijkheid.
respecteert de leerling en diens persoonlijke levenssfeer en houdt rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.
gaat professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit zijn beroep.
toont betrokkenheid met de leerling en bewaart daarbij professionele distantie.
onthoudt zich van elke vorm van seksueel machtsmisbruik, seksuele intimidatie of seksueel getinte verbale uitingen.
onthoudt zich van seksuele handelingen jegens leerlingen en stagiaires. Seksuele relaties met leerlingen zijn onder geen beding
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
zal zijn professionele grens duidelijk aangeven en niet overschrijden indien een leerling aandringt op intimiteit.
zorgt ervoor dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden.
realiseert zich dat bepaalde situaties of vriendelijke handelingen door leerlingen of buitenstaanders misverstaan kunnen worden en
kunnen leiden tot beschuldigingen van seksuele intimidatie.
zal vooraf, tijdens en na de lessen, tijdens schoolevenementen, tijdens werkweken, tijdens toernooien, tijdens reizen e.d.
gereserveerd en met respect omgaan met de leerling en de ruimten waarin de leerling zich bevindt en zal met redenen omkleed
aankondigen als het noodzakelijk is een (kleed)kamer of doucheruimte te betreden.
verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en gedragingen aan leerlingen, ouders, schoolleiding en
(vak)collega's.
behandelt vertrouwelijke informatie over leerlingen als zodanig; in probleemsituaties handelt hij volgens de op school geldende
procedures.
bestrijdt discriminatie, racisme, geweld en seksuele intimidatie; hij spreekt dus anderen in de organisatie aan op ongepast gedrag.
zorgt voor sociale veiligheid binnen zijn lessen. Denigrerende opmerkingen en vernederende vergelijkingen zijn dan ook ongepast.
neemt de nodige maatregelen ter voorkoming van ongevallen tijdens zijn lessen.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPRENGELOO 2017

Een personeelslid:
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