
      
     

 

 

Schoolgegevens 

 
Zuiderzee College 
Zuiderzee 200 
Postbus 564 
1500 EN Zaandam 
075 6166069 
 
VMBO Basis, kader en theoretisch gerichte leerwegen met beroepsrichtingen  
Zorg en welzijn, Economie en ondernemen  
735 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 

- 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 

 
 
 

 

Extra ondersteuning: Team persoonlijke begeleiding 
 

 
Doelgroep: huidige rugzak-leerling en leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, die niet 
over een rugzak beschikken, maar wel extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Van maandag t/m vrijdag vanaf 13.30 uur  is het ‘Team Persoonlijke Begeleiding’ op een vaste plaats in 
de school aanwezig om leerlingen, die vanuit het zorgteam doorverwezen zijn, te begeleiden en om 
mentoren met een begeleidingsvraag te adviseren. De begeleiding is in principe één op één. 
 
Ondersteuning: 
1. Leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag binnen school de juiste begeleiding/ondersteuning 

bieden, zodat ze het VMBO-diploma kunnen halen of overgaan naar het volgende leerjaar. 
2. Een zodanige begeleiding/ondersteuning geven aan de leerling met betrekking tot gedrag en/of 

sociaal emotioneel gebied dat storingen in de lessen worden voorkomen/teruggebracht. 
3. Ondersteunen van leerlingen met bijvoorbeeld ADHD bij planning en organisatie, waardoor de 

leerling overzicht houdt over de lesstof en achterstanden voorkomen kunnen worden.  
4. De leerling - indien nodig - een time-out plek bieden gedurende de laatste drie uren van de dag. 
5. De leerling een opvangplek bieden (aansluitend aan de reguliere lessen) waar deskundige 

begeleiding aanwezig is om met de leerling knelpunten door te nemen of een hulpvraag te 
bespreken. 

6. Een expertiseplek voor mentoren en docenten. Mentoren en docenten kunnen handelingsadviezen 
krijgen en/of informatie over achtergronden van de leerling. Ook kunnen mentoren ondersteund 
worden bij het opzetten van een handelingsplan. 

Verbetering van de communicatie tussen persoonlijke begeleiders, ouders, ambulante begeleider en 
mentor. 

 

Voor meer informatie: www.zuiderzee-college.nl 
 

 

 


