
        
    

 

 

Schoolgegevens 

 
vmbo Pascal Zuid, Middelven 2, 1504 BZ Zaandam. 
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg 
Beroepsgericht aanbod in de vorm van de Intersectorale programma’s Technologie & Dienstverlening en 
Dienstverlening & Commercie 
640 leerlingen 
 

 
 

Basisondersteuning begeleidingsschool 

 
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 

- Minimaal één keer in de 6 weken leerlingbespreking in de teams 
- 2 x per jaar een bespreking van de leerlingen, analyse van de opbrengsten en een plan van 

aanpak 
- Mogelijkheden inschakelen voor diagnostische expertise 

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 
- 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 
- Programma’s voor training sociale vaardigheden, faalangstreductie, introductie zij-instromers, rouw 

en verdriet, studievaardigheden en huiswerkbegeleiding 
4.   Extra aandacht/tijd: 

- Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 



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

 
 
 

 

Extra ondersteuning 

 

Pascal Zuid heeft een Trajectgroep waar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, begeleid 
worden. Elke dag is de speciale ruimte voor Trajectgroep leerlingen beschikbaar van 8 tot 5 uur. We 
organiseren begeleiding om de leerling heen, waarbij er aandacht is voor leerstrategieën, plannen en 
organiseren aangeleerd wordt en huiswerkondersteuning geboden wordt. Daarnaast wordt in de 
groepssetting feedback gegeven op sociale vaardigheden en hebben de begeleiders een coachende rol 
in het aanleren van specifieke vaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan emotieregulatie, 
gedragsmodificatie, psycho-educatie en acceptatie handicap. De speciale ruimte biedt de mogelijkheid 
voor time-out en is de vaste plek waar de leerling de schooldag begint en eindigt. De leerling maakt deel 
uit van een klas en volgt alle lessen volgens rooster. De extra ondersteuning vindt zo veel mogelijk buiten 
lestijd plaats.  

Wij hebben criteria vastgesteld waaraan niet geïndiceerde leerlingen moeten voldoen om voor de 
trajectgroep in aanmerking te komen. De coördinator trajectgroep en zorgcoördinatoren besluiten welke 
leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de trajectgroep.  

De trajectgroep coördinator en de trajectbegeleider communiceren met leerlingen, ouders, mentoren en 
externe instanties. De trajectgroep zorgt dat de bij de leerling betrokken partijen bij elkaar komen, om 
kennis te delen en een gezamenlijke aanpak te creëren. Afspraken worden besproken en vastgelegd in 
een uitgebreid zorghandelingsplan. Dit plan wordt halfjaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld in 
overleg met leerlingen, ouders en mentoren.  

Ouders worden bij actief betrokken bij de begeleiding van de leerlingen. Tijdens een eerste kennismaking 
zijn de verwachtingen van ouders ten aan zien van Pascal Zuid en de verwachtingen van school ten 
aanzien van de ouders onderwerp van gesprek. Ook wordt ouders in dit gesprek gevraagd wat wel en 
niet werkt bij hun kind en worden zij nadrukkelijk uitgenodigd om contact  met de trajectbegeleiding op te 
nemen als zij vragen hebben of belangrijke kennis over hun kind willen delen. De kennis van ouders 
wordt gebruikt om de leerling op maat te kunnen begeleiden. Daarna worden ouders iedere twee weken 
op de hoogte gebracht van het functioneren van de leerling middels een verslag per mail. Wanneer hier 
aanleiding toe is, wordt uiteraard tussendoor contact opgenomen. Ouders worden betrokken bij het 
maken van afspraken en bij evaluatiemomenten. 

De trajectgroep coördinator maakt deel uit van het expertiseteam op Pascal Zuid. Dit team coacht en 
biedt ondersteuning aan docenten. Docenten doen daardoor kennis op en passen vaardigheden direct 
toe in onderwijssituaties. 
 

 

Voor meer informatie: www. pascalzuid.nl 
 

 

 


