
        
   

Schoolgegevens 

Saenredam College 
VMBO alle leerwegen met Lwoo en ISK 
Technologie & Dienstverlening en Commercie & Dienstverlening 
Elvis Presleystraat 1 
1544 LM  Zaandijk 
 
Aantal leerlingen: 857 
 

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 

- 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, 

studievaardigheden en huiswerkbegeleiding 
4.   Extra aandacht/tijd: 

- Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
5.   Samenwerking externen: 

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



 

Voor meer informatie: www. saenredam.nl 
m.buysman@saenredam.nl 
n.vanderlinden@saenredam.nl 
 

Extra ondersteuning: trajectgroep 

 
De trajectgroep levert maatwerk en professionele ondersteuning voor: leerlingen met een voormalige 
rugzak (LGF) en voor leerlingen met gelijksoortige problematiek zonder indicatie. Het  interne zorgteam 
beslist over de toelating.  
 
De trajectgroep leerlingen volgen het lesrooster van de eigen klas en hebben een  mentor. Daarnaast 
maken de leerlingen vaste begeleidingsafspraken in de trajectgroep en worden geholpen met hun 
persoonlijke ondersteuningsbehoefte. Indien nodig kunnen de leerlingen terugvallen op de trajectgroep 
voor extra ondersteuning en begeleiding gedurende de dag. 
 
 De trajectgroep biedt: 

• Hulp bij plannen en organiseren van het schoolwerk  

• Agendabeheer  

• Roosterwijzigingen doornemen 

• Oefenen met leerstrategieën en leerstijlen 

• Oefenen met sociale en communicatieve vaardigheden 

• Voortgangsgesprekken met de ambulant begeleider en de trajectgroep begeleider 

• Time-out mogelijkheid voor leerling  

• Een rustige werkplek 

• Inloopmogelijkheid voor leerlingen en hun docenten 

• Pauzelokaal voor kwetsbare leerlingen  

• Ondersteuning van docenten bij het begeleiden van zorgleerlingen: observatie, coaching 

• Intensieve contact tussen ouders en trajectgroep begeleider  

• Contact met mentoren 

• Contact met docenten 

• Contact met interne- en externe zorgteam 

• Huiswerkbegeleiding in kleine groepen voor trajectgroep leerlingen na schooltijd 
 
De begeleiding vindt plaats in een hiervoor bestemde ruimte (trajectgroep). De begeleiding wordt 
gegeven door een ambulant begeleider en een trajectgroep begeleider. 
 
Deskundigheidsbevordering docenten: 

• Teamcoaching 

• SVIB-training (school video interactie begeleiding) 

• Intervisie 
 
Gebruik van materialen: 

• Materialen worden afgestemd op de individuele behoeften van leerlingen in de trajectgroep. Er kan 
worden gedacht aan: wiebelkussens, spellen, e.d. 

• Computers 

• Planningsbord 

• Aangepaste leesboeken 

• Aangepaste tafels 
 
Voor leerlingen die een TOP/Reboundtraject hebben doorlopen is er stappenplan om via begeleiding in 
de trajectgroep weer terug te keren in de reguliere setting. 
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