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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 

- 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 

3.  Differentiatie:  
- Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief 
- 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 
5.   Samenwerking externen: 

- School maatschappelijk werk, jeugdarts, Centrum Jong, BJAA, GGZ, leerplichtambtenaar 
 

 

Extra ondersteuning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangement voor: 
Leerlingen in het 1e 
leerjaar met 
specifieke 
gedragskenmerken en 
cognitieve 
beperkingen, meer 
dan de gemiddelde 
praktijkonderwijs 
leerling 
(Trajectgroep) 

Extra ondersteuning 
 
De trajectgroep is een begeleidingsvorm waarbij 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die 
duidelijk uitstijgt boven de basisondersteuning, extra 
ondersteuning ontvangen. 

Tijd/ aandacht 
 

• Vaste contactpersoon, goed bereikbaar. 
• Het eerste en laatste lesuur van de dag 

worden de leerlingen opgevangen in de 
trajectgroepruimte om de dag voor en na 
te bespreken en specifieke leer en 

ontwikkelpunten te behandelen. 
• Een Time-out mogelijkheid tijdens het 

reguliere rooster. Gevolgd door een 
reflectiegesprek. 

• Transfermogelijkheid van de 

ontwikkelafspraken naar de reguliere les 
door ondersteuning door de 

trajectbegeleider in de les. 
• Samenwerking met ouders 
• Bundeling deskundigheid en vergroten van 

de deskundigheid van docenten 
• Mogelijkheid tot informatie-uitwisseling 

over leerlingen en hun ontwikkeling. 
• Coaching/training docenten en/of team. 

Beschikbare 
materialen 

 

• Structuurmap. 
• Computers. 

• Afsprakenbord, 
• Waar nodig specifieke 

methodes/materialen. 

Ruimtelijke omgeving Apart daarvoor ingerichte ruimte. 

Deskundigheid 
 

• Ambulant begeleider cluster 3 en 4. 
• Trajectbegeleiders. 

Samenwerking met  
externe instanties 

Gelijk aan die in de rest van de school. 



 

 
Voor meer informatie: www.praktijkschooldebrug.nl 
 


