ONDERSTEUNING VOOR DE LEERLING
College Den Hulster heeft aandacht voor de leerling.
De mentoren, en het team, zorgen samen voor een prettig klimaat waarin de leerling zich
veilig kan voelen. Daarnaast is er een ondersteuningsteam. Dit team kan ingeschakeld
worden voor elke leerling. Zowel de mentoren als de leerlingen kunnen een beroep doen op
het ondersteuningsteam.
BEGELEIDING & ONDERSTEUNING
Binnen het samenwerkingsverband worden 5 niveaus van ondersteuning onderscheiden:
 Niveau 1: goed en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen
 Niveau 2: extra begeleiding en aangepast onderwijs voor leerlingen in school (binnen
en buiten de klas).
 Niveau 3 speciale begeleiding en onderwijs binnen de school (en dus ook klas) onder
supervisie van ondersteuningsteam.
 Niveau 4: (tijdelijke) extra zorg en onderwijs op bovenschools niveau via het
ondersteuningsloket (lwoo+ team Maasland, Bovenschoolse Zorg Voorziening,
Praktijk Onderwijs)
 Niveau 5: zeer speciale zorg in het Voortgezet Speciaal Onderwijs via het
ondersteuningsloket.

De leerlingbegeleiding op College Den Hulster :
Ondersteuningsteam:
Het ondersteuningsteam bestaat uit:
 de ondersteuningscoördinator, Henny Nijveld, zij coördineert de ondersteuning van
leerlingen met extra ondersteuningsvragen. (hnijveld@ogvo.nl)
 de orthopedagoge Tineke Top, (tineketop@bco-onderwijsadvies.nl )
 de Interne Leerling Begeleiders.
Onze vaste ketenpartners binnen de leerlingenondersteuning zijn:
 2 gezinscoaches van de gemeente Venlo Gea de Klerk en Jolijne Leenen
 De Leerplichtconsulent van de gemeente Venlo, Lonneke Janssen
 De jeugdarts van de GGD, Ietje van Rhee
 Een ambulante begeleider Neeltje Cox, vooral voor begeleiding van leerlingen van
Havo / VWO
 Een ambulante begeleider voor leerlingen met een beperking/handicap en/of die
langdurig ziek zijn, Coert Langen ter ondersteuning binnen de hele campus.
 Een medewerker van de Mutsaersstichting Frans van Lankveld.

Begeleiding binnen het team:
De mentor is de spil bij leerlingbegeleiding en ondersteuning. De mentor volgt samen met
de leerling en ouders de studie, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de

leerling. Daar waar nodig wordt er in samenwerking met het team gekeken welke
begeleiding nodig is en worden eventueel handelingsafspraken gemaakt.
De teams kunnen een beroep doen op een docent met extra zorgtaken. De ILB-er (Interne
Leerling Begeleider). Deze is contactpersoon tussen het team en het ondersteuningsteam en
aanspreekpunt voor de teamleden, docenten en ouders.
Klein OT (ondersteuningsteam):
Als handelingsafspraken, gemaakt met de leerling ouders en het team, niet het gewenste
resultaat hebben, kan de mentor na overleg met de leerling en de ouders advies vragen
binnen het klein OT. Dit bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoge van het
BCO, docent met extra zorgtaken. Hier wordt besproken welke mogelijkheden er nog meer
zijn om een leerling de juiste ondersteuning te geven
Persoonlijke begeleiding:
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag (in principe leerlingen met
belemmerende ontwikkelingsfactoren) kan de docent met extra zorgtaken individuele
begeleiding bieden.
Bijvoorbeeld ook voor leerlingen die meer complexe ondersteuningsvragen hebben,
leerlingen die instromen vanuit een vorm van speciaal onderwijs of die tijdelijk geplaatst
waren op de Bovenschoolse Zorg Voorziening. (BZV)
De begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd, de doelen indien nodig bijgesteld of de
begeleiding wordt gestopt wanneer het doel behaald wordt.
Groot OT (Ondersteuningsteam):
Indien handelingsafspraken gemaakt in het klein Ondersteuningsteam onvoldoende
resultaten opleveren, wordt meer externe hulp ingeschakeld via het Groot
Ondersteuningsteam. Deze groep van professionele hulpverleners en functionarissen zal de
school van dienst zijn bij het zoeken naar de beste ondersteuning voor leerlingen met
problemen. Dit kan op verschillende manieren, in een adviesgesprek of in een Ronde Tafel
Overleg waarbij ouders en leerling aanwezig zijn. Ook zijn een aantal ketenpartners op
vastgestelde tijden op school voor advies aan mentoren of gesprekken met leerlingen en / of
ouders.
Als een leerling wordt besproken wordt hiervoor schriftelijke toestemming gevraagd aan de
ouders.
Leerlingen met een beperking of handicap hebben recht op extra begeleiding.
Voor deze leerlingen wordt, eventueel in samenspraak met ouders en een medewerker van
Advies en Begeleiding van de OG Buitengewoon, begeleidingsafspraken gemaakt.
PASSEND ONDERWIJS:
Vanaf 1 augustus 2014 jl. geldt voor alle scholen de wet op Passend Onderwijs.
Via de link www.passendonderwijsnoordlimburg.nl kunt u nadere informatie vinden over o.a.
de visie van het Samenwerkingsverband Noord-Limburg, waartoe onze school behoort, op
Passend Onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen binnen het SWV, de
ondersteuningsstructuur, de samenwerking met de ketenpartners en de
Ondersteuningsplanraad (OPR).
Ook is veel algemene informatie te vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl.

LANGDURIG ZIEKE LEERLINGEN
Als blijkt dat een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, is het van
belang dat u dit aan de mentor kenbaar maakt. College Den Hulster heeft een verzuimbeleid.
Zie hiervoor onder het kopje “verzuimbeleid”

