
                                                                       
                                                                         

 

Schoolgegevens 

De Faam school voor Praktijkonderwijs 
Slachthuisstraat 65 
1508 EC Zaandam 
075-6312676 
 
De Faam is een praktijkschool met ongeveer 200 leerlingen 
 
 

 
 

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, 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 individuele ontwikkelingsplan (IOP) en het 

handelingsplan van de leerling 
- 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 beschikbaar voor het aanleren van sociale vaardigheden en preventie van 

gedragsproblemen 
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: 

-  jeugdarts, Centrum Jong, BJAA, GGZ, leerplichtambtenaar 
- De Faam heeft een schoolmaatschappelijk werkende in dienst.  

 

Extra ondersteuning 

 

Arrangement voor: 
Leerlingen met 
specifieke 
gedragskenmerken 
Zie pilot 
Trajectgroep 

Extra ondersteuning 
De trajectvoorziening (eXtra) is een begeleidingsvorm 
waarbij leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte die duidelijk boven de 
basisondersteuning uitstijgt, extra begeleiding 
ontvangen. De leerlingen volgen de reguliere lessen 
maar krijgen op vaste momenten in hun persoonlijke 
rooster ondersteuning binnen eXtra.  

Tijd/ aandacht 
 

• Gestructureerde begeleiding bieden.  

• Expertisecentrum voor docenten. 

• Intensieve samenwerking bevorderen met de ouders. 

• Time-out mogelijkheid. 

• Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. 

Beschikbare 
materialen 
 

• Structuurmap 

• Computers 

• Afsprakenbord 

• Waar nodig specifieke methodes /materialen. 

Ruimtelijke 
omgeving 

Apart daarvoor ingerichte ruimte. 
 

Deskundigheid 
 

• Trajectgroep begeleider 

• Trajectgroep ondersteuner 

• Ambulant begeleiders cluster 3 en 4 

• Supervisie zorgcoördinator 

Samenwerking met 
externe instanties 

Gelijk aan die in de rest van de school.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Arrangement voor: 
Leerlingen die de 
pauze als onveilig 
voelen (Pauzeklas) 

Extra ondersteuning 

Tijd/ aandacht 
 

• Door het Zorgteam geselecteerde leerlingen kunnen in 
de pauzeklas worden geplaatst. Deze leerlingen kunnen 
de grote pauze dagelijks in een vaste ruimte onder 
begeleiding doorbrengen. 

Beschikbare 
materialen 
 

• Computers. 

• Spellen. 

• Bank. 

Ruimtelijke 
omgeving 

Vaste daarvoor ingerichte ruimte. 

Deskundigheid 
 

• Team van de trajectgroep. 

• Docenten en/of onderwijs ondersteunend personeel. 

Samenwerking met 
externe instanties 

N.v.t. 

 
 
 

 

Voor meer informatie: www.defaam.org 
 

 


