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Basisondersteuning dialoogschool 

 
Onze school biedt de volgende basisondersteuning aan: 
1.  Onderwijsbehoeften:  

- In kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen naar aanleiding van informatie bij 
aanmelding en overdrachtsgegevens 

- Extra onde,rsteuning wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief 
- Het samen met de ouders en het kind maken van een  Integrale analyse van onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften met de leerling en ouders 
- Invoeren gegevens leerlingvolgsysteem, basisvaardigheden, referentieniveaus en sociaal 

emotionele ontwikkeling 
- 2 x per jaar een bespreking van de leerlingen, analyse van de opbrengsten en een plan van 

aanpak 
- De docenten zijn op de hoogte van de speciale onderwijsbehoeften van alle leerlingen met wie ze 

werken 
- Docenten beschikken over competenties om met leerlingen een dialoog te voeren over speciale 

onderwijsbehoeften 
- Er is sprake van educatief partnerschap met ouders 

 
2.  Veilig schoolklimaat: 

- We hebben op school een verzuimprotocol, pestprotocol, vertrouwenspersoon; we hanteren het 
convenant veilige school, meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; we hebben  
gemeenschappelijke afspraken/gedragscodes 

- We werken op school met sw-PBS (School Wide-Positive Behavior Support) 
- Ieder schooljaar evalueren wij met ouders, leerlingen en medewerkers het schoolklimaat middels 

de ZEK (Zelf Evaluatie Kader) 
 

3.  Differentiatie:  
- Alle docenten zijn geïnformeerd over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen en 

houden hier tijdens de lessen rekening mee 



- Aanpassingen in de lessen aan niveauverschillen en de leerstijl van leerlingen 
- Protocollen dyslexie/dyscalculie 
- Een protocol voor medische handelingen 
- Aanpassingen voor leerlingen met een fysieke beperking 
- Er zijn programma’s beschikbaar voor het aanleren van sociale vaardigheden en preventie van 

gedragsproblemen 
- Programma’s voor faalangstreductie, introductie zij-instromers, studievaardigheden en 

huiswerkbegeleiding 
-  

4.   Extra aandacht/tijd: 
- Binnen de school is expertise aanwezig voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
- Ondersteuningsmiddelen worden zodanig ingezet dat dit leidt tot aangepaste groepsgrootte en/of 

extra handen in de klas 
- Binnen de school werken wij met een eigen schoolpsycholoog 
- Om de leervorderingen en educatieve perspectieven, goed in kaart te brengen werken wij met een 

Intern Begeleider(ster) 
- Binnen de school is er een verbinding met  Altra jeugd en opvoedhulp, vanuit een 1 kind 1 plan 

gedachte 
 

5.   Samenwerking externen: 
- School maatschappelijk werk, jeugdarts, Centrum Jong, BJAA, GGZ/Lucertis, leerplichtambtenaar, 

SWV 
- ZAT: zorgadviesteam, waarin de expertise gedeeld wordt met de bovengenoemde ketenpartners 
- MDO: multi disciplinair overleg, vanuit een 1 kind 1 plan systematiek in samenwerking met kind, 

gezin en betreffende ketenpartners. 
- Bedrijfsleven: Stepa (ATC), stagebedrijven regio Zaanstreek, Gemeente, Woningbouw Parteon 

 

Extra ondersteuning 

 
Beschrijving van de extra ondersteuning: 

• Altra werkt: begeleiding van de doelgroep leerlingen, met voldoende arbeidspotentieel en zonder 
reëel uitzicht op een duurzame plaats op de arbeidsmarkt,  naar passend werk en of trajecten. 
 

• Diagnostische klas: Leerlingen waarvoor hulpverlening en diagnostiek gestart moet worden 
en/of die moeite hebben met de schoolse vaardigheden. De schoolgang is een combinatie van 
educatie, behandeling/therapie, training, onder begeleiding van een docent “mentor”, co-mentor, 
JGGZ Lucertis en Jeugd en opvoedhulp Altra. 
 

• ATC “arbeid training centrum”: Een samenwerking met het bedrijfsleven voor het aanleren van 
basis arbeidscompetenties als voorwaarde om uiteindelijk een externe stage te kunnen 
aanvangen. 
 

• ATOS “Altra Thuis Op School”: Samenwerking tussen Altra onderwijs en Altra jeugd en 
Opvoedhulp, waarin de verbinding wordt gemaakt tussen het gezin het kind en de school. Accent 
kan liggen op het gebied van schoolse vaardigheden, als ook in opvoed en gezin ondersteuning.  
De ondersteuning kan ook liggen op gebieden van verschillende trainingen, R&W (rots en water), 
FRT (faalangst reductie), SOVA (sociale vaardigheidstraining), Triple P (positief opvoeden), WS-
art  (agressie regulatietraining),  die nodig zijn om kind en of gezin verder te helpen. Dit op basis 
van 1 kind 1 plan, vaak in samenwerking met ketenpartners als BJAA en JGGZ. 

 

Voor meer informatie: www.altra.nl/zaanstreek 
 

 


