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1.  Voorwoord 
De Ring van Putten heeft de zorg voor leerlingen hoog in het vaandel staan. Er wordt zorg geboden 
aan alle leerlingen, in de vorm van leerlingbegeleiding tijdens de begeleidingslessen en 
mentoruren. Daarnaast is er een groep leerlingen die meer behoefte heeft aan individuele zorg op 
het gebied van leerproblemen of sociaal-emotionele problematiek. Deze leerlingen kunnen 
bijvoorbeeld terecht bij een counselor, een dyslexiecoördinator of bij een externe deskundige die 
spreekuur houdt op school. Er is een ruim aanbod van zorg en een aantal leerlingen en 
personeelsleden maakt daar gebruik van. Het is de taak van iedere school een 
ondersteuningsplanplan samen te stellen waarin de “zorg” omschreven wordt die de school 
aanbiedt. Het ondersteuningsplan geeft een overzicht van de vormen van zorg zoals die op dit 
moment bestaan. Over een aantal onderwerpen uit dit ondersteuningsplan zijn uitgebreidere 
notities geschreven. Deze notities staan op de website als bijlage bij het ondersteuningsplan. 
Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en zo nodig aangepast. 
 
2.  Doelstellingen en kenmerken van De Ring van Putten           
Dit stelt De Ring van Putten zich ten doel               
De Ring van Putten is een openbare scholengemeenschap. De grote kracht van zo'n 
scholengemeenschap is de afgewogen voorbereiding op de maatschappij waar de leerlingen van nu 
later ook zullen moeten omgaan met mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden.  
Maar niet alleen door het openbare karakter van onze scholengemeenschap worden leerlingen 
voorbereid op de intrede in de maatschappij. De Ring van Putten wil zijn leerlingen in een 
sfeervolle omgeving goed onderwijs bieden en daarbij systematisch aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van een brede culturele belangstelling. Dat leerlingen en docenten elkaar met 
wederzijds respect behandelen en zich houden aan de gemaakte afspraken, bepaalt in belangrijke 
mate de goede sfeer. 
 
Ons onderwijs, c.q. een goede les 
De Ring van Putten streeft ernaar een goede scenario 2 - school te zijn, een school die separate 
vakken en methoden aanbiedt, deze goed op elkaar afstemt en zowel in de onder- als bovenbouw 
aanvult met vakoverstijgende projectweken. 
Wat een goede les is, is door de school concreet vastgelegd. De docent:            
• haalt het beste uit zijn of haar leerlingen;              
• toont interesse in de (individuele) leerlingen en benadert hen positief;           
• gaat respectvol om met zijn collega’s en leerlingen en zorgt voor een veilige werk- en
 leeromgeving;                  
• zorgt ervoor dat zijn lessen een duidelijke structuur hebben;            
• varieert in zijn werkvormen, differentieert en activeert zijn leerlingen;           
• stelt zich lerend op en                 
• brengt het uitganspunt “ een afspraak is een afspraak” in de praktijk. 
 
De onderwijskundige structuur van De Ring van Putten        
•   In het eerste leerjaar wordt gewerkt met mavo-/havo-klassen, havo-/atheneumklassen en 
atheneumklassen, die ter bevordering van kleinschaligheid zijn opgedeeld in een A-, een B –
cluster. Verder kent het eerste leerjaar een tto-klas. Dit is een homogene atheneumklas waar 
tweetalig onderwijs wordt aangeboden.                          
•   Vanaf het tweede leerjaar worden homogene klassen geformeerd. De leerlingen uit de 
atheneum- en tto-brugklas volgen vanaf de brugklas onderwijs op atheneumniveau. 
 
Onderwijsniveaus                 
Leerlingen die toegelaten worden tot De Ring van Putten worden opgeleid om uiteindelijk 
eindexamen te doen op een van de volgende niveaus:              
•   mavo (vmbo theoretische leerweg); 
•   havo;                   
•   atheneum /tweetalig atheneum 
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3.  Pedagogisch klimaat                
Op de middelbare school maken de leerlingen een belangrijke ontwikkeling door. Als zij de 
basisschool verlaten, zijn het nog kinderen en als zij een einddiploma behalen, zijn het jong 
volwassenen. In de loop van de opleiding krijgen de leerlingen daarom steeds meer 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor het leren. 
Tijdens de groei naar volwassenheid biedt de school de leerlingen een veilig klimaat waarin 
duidelijke afspraken een kader bieden waarbinnen elke leerling zijn eigen kwaliteiten op een 
harmonieuze manier kan ontwikkelen. 
In de brugklas is de mentor het aanspreekpunt voor leerlingen. Naast zijn eigen vak geeft deze 
docent ook de mentorlessen en vangt hij de leerlingen in eerste instantie op gedurende de 
kennismakingsweek. Tijdens de mentorlessen is er aandacht voor allerlei schoolse en individuele 
zaken. De mentor is eigenlijk de opvolger van de groepsleerkracht van groep 8 en zorgt voor een 
prettig en veilig leerklimaat. Ook de hogere klassen kennen een mentor. 
De mentor besteedt in de mentorlessen veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. Onderwerpen als pesten, faalangst, discriminatie en groepsgedrag komen veelvuldig 
aan de orde. In bijzondere situaties kan het pestprotocol gehanteerd worden. 
In de middenbouw heeft de mentor nog steeds een belangrijke rol op het gebied van de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Ook wordt er gesproken over de profielkeuze. 
In de bovenbouw worden de gesprekken tussen mentor en leerling meer en meer gericht op het 
maken van keuzes en de verantwoordelijkheid van de leerling voor het eigen leerproces. 
Binnen de school is een bewuste keuze gemaakt om een groot gedeelte van het personeel te 
scholen op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding. Denk hierbij aan counselors, docenten 
die faalangstreductietrainingen en examenvreestrainingen geven, de dyslexiecoördinator en de 
docent die Rots en Watertrainingen geeft. Daarnaast maakt de school gebruik van externe 
specialisten zoals een schoolverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin en een 
maatschappelijk werkster van Flexus Jeugdplein. (zie Centrum voor Jeugd en Gezin en 
schoolmaatschappelijk werk)  De school beschikt over een Begeleider Passend Onderwijs vanuit het 
samenwerkingsverband               
De fysieke veiligheid in de school wordt bevorderd door het Veiligheidsconvenant dat met politie en 
de gemeente Spijkenisse gesloten is om de veiligheid in en om de school zo goed mogelijk te 
waarborgen. 
 
4.  Voorzieningen ter bevordering van de leerprestaties 
In dit plan is een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen die in reguliere lessen aan alle 
leerlingen worden aangeboden en voorzieningen die buiten de lessen om aan individuele leerlingen 
(op verwijzing of op aanvraag) worden aangeboden. 
 
4.1  Voorzieningen in klassikaal verband: mentoruren en begeleidingslessen     
Begeleidingslessen                   
In de brugklas wordt er via een methode gewerkt aan studievaardigheden en sociale vaardigheden. 
Tijdens deze lessen wordt er veel aandacht besteed aan het leren leren, zoals het maken van 
samenvattingen, het plannen van huiswerk, het je voorbereiden op een proefwerk enz.      
Daarnaast wordt er met de klas veel gesproken over hoe je met elkaar omgaat, over pestgedrag 
enz. 
In 2 mavo is er veel aandacht voor het maken van keuzes en krijgen de leerlingen informatie over 
de verschillende sectoren en krijgen ze beroepenvoorlichting. 
In 3 havo en 3 atheneum bereiden de kinderen zich voor op hun profielkeuze door middel van een 
digitaal studiekeuzeprogramma. 
 
Keuze- en begeleidingslessen onderbouw              
In de tweede, derde en vierde klassen van het mavo wordt er in de reguliere mentorlessen ruimte 
vrijgemaakt om aandacht te besteden aan beroeps- en schoolkeuze na het mavo. De mentoren 
gebruiken daarvoor de methode Qompas.              
In 2 havo wordt er kort over de beroeps- en schoolkeuze gesproken ter voorbereiding op de 
profielkeuze in klas 3. Dit is ook belangrijk voor de leerlingen die overstappen naar 3 mavo. 
 
Keuze- en begeleidingslessen bovenbouw 
In de bovenbouw gebruiken de mentoren de methode Qompas om aandacht te besteden aan de 
studiekeuze. 
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Schoolvragenlijst   
Tijdens de begeleidingslessen in de brugklas en in het derde leerjaar van het mavo wordt de 
schoolvragenlijst (SVL) afgenomen. De SVL wordt door alle leerlingen op hetzelfde moment onder 
gelijke omstandigheden ingevuld. De gegevens worden door de administratie met behulp van een 
computerprogramma omgezet tot scores. De afgelopen jaren zijn de mentoren en teamleiders 
geschoold in het interpreteren van deze scores. Wanneer de uitslag daartoe aanleiding geeft, wordt 
een handelingsplan opgesteld in overleg met de leerling, de ouders en de lesgevende collega’s. 
 
 
4.2  Voorzieningen buiten het verband van de klas         
Vakgerichte studielessen (steunlessen)           
Half november starten in de mavo/havo-brugklassen de steunlessen Nederlands, Engels en 
wiskunde. Plaatsing in een steunles vindt plaats als een leerling onvoldoende voor een van 
bovengenoemde vakken staat en als naar het oordeel van de clusterleider en de vakleraar extra 
ondersteuning zinnig is. Leerlingen kunnen per periode voor één vak extra steun krijgen. Dezelfde 
situatie geldt ook voor leerlingen in 2 mavo. De leerlingen moeten wel gemotiveerd zijn om de 
steunles te volgen. 
In de bovenbouwkunnenleringen van 5 havo en 6 atheneum steunles volgen voor de vakken 
Engels, wiskunde en rekenen. 
 
5.  Toelating en afwijzing van leerlingen        
Nadat een leerling is ingeschreven , winnen wij informatie in bij de basisscholen. Wij vragen de 
leerkracht van groep 8 om advies. Tevens maken wij gebruik van de gegevens uit het 
Onderwijskundig Rapport ( OKR ) dat is opgesteld door de leerkracht van groep 8.  Al deze 
gegevens worden voorgelegd aan de adviescommissie. Deze commissie bestaat uit twee mensen 
van De Ring van Putten, onder wie de afdelingsleider en twee leden van de Bovo – commissie uit 
het basisonderwijs . Deze commissie brengt advies uit aan de rector. Wordt een leerling aangemeld 
voor het tweede leerjaar of hoger, dan beslist de teamleider over de toelating. 
 
Contacten met het basisonderwijs              
De Ring van Putten neemt actief deel aan de BOVO-commissie (basisonderwijs/voortgezet 
onderwijs).  Eén keer per jaar is er een zogenaamde contactmiddag, waarin de mentoren contact 
hebben met de leerkrachten van groep 8 van de scholen van herkomst om de leerlingen door te 
spreken.               
Eén keer per jaar is er een professionaliseringsdag met alle leerkrachten van groep 8 en een aantal 
docenten van het voortgezet onderwijs. Deze dag heeft elk jaar opnieuw een eigen thema en heeft 
steeds als doel de aansluiting van het basisonderwijs en de brugklas te optimaliseren.       
De bijeenkomsten vinden plaats afwisselend op My College en De Ring van Putten. De 
sectordirecteur onderbouw vertegenwoordigt De Ring van Putten in deze commissie.  
 
Aandacht voor zorgleerlingen bij de aanname                  
Tijdens de aanname van nieuwe leerlingen heeft de brugklasleiding extra oog voor de leerlingen 
met een ondersteuningsbehoefte. Zij bespreekt deze met de zorgcoördinator die vervolgens 
vaststelt of het noodzakelijk is contact op te nemen met de ouders en welke vervolgstappen van 
belang zijn.    
  
6. Leren in Veiligheid              
Een jaar of acht geleden startte de school met het invoeren van LiV in de organisatie van de les. 
Alle docenten bouwen een zogenaamd Zs/Zw moment (in stilte werken) in in hun lessen. Er zijn 
afspraken gemaakt over wat te doen bij te laat komen en spullen vergeten. Als gevolg van deze 
afspraken is “ de tweede bel “  ingevoerd en hangen in alle onderbouwlokalen instructieposters en 
klokken. De bijeenkomsten in dit cursusjaar zijn vooral gericht op de voortgang van het proces en 
het uitwisselen van ervaringen. Een instrument daarbij zijn video-opnames van lessen. Belangrijk 
aandachtspunt is ook het verder invoeren en uitbouwen van de “LiV-technieken” binnen de 
lesstructuur zoals onder andere de instructietafel.  
 
7. Het leerlingvolgsysteem              
Om de ontwikkeling van leerlingen zo optimaal mogelijk te volgen worden gegevens bijgehouden in 
een elektronisch leerlingvolgsysteem. De teamleider, samen met de mentor, is verantwoordelijk 
voor het bijhouden van gegevens in het systeem. Gedurende de tijd dat de leerling onder zijn 
verantwoordelijkheid valt, houdt hij de ontwikkeling bij. Hij doet verslag van alle significante 
gesprekken die met ouders en leerlingen zijn gevoerd, vermeldt eventuele medische gegevens, 
schetst de thuissituatie en houdt bij welke correspondentie er met de ouders is gevoerd. Als de 
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leerling in een leerlingenbespreking besproken is worden de gemaakte afspraken in het systeem 
genoteerd. Daarnaast is het de taak van de teamleider om de mentor en lesgevende docenten op 
de hoogte te houden van relevante informatie. 
 
8. Leerlingenbespreking             
Leerlingbesprekingen zijn structurele overlegmomenten waarbij efficiënte uitwisseling van 
informatie over leerlingen plaatsvindt met als doel te komen tot concrete acties van het team van 
docenten dat lesgeeft aan deze leerlingen. Het totaal aantal afspraken moet uitvoerbaar zijn voor 
de docenten. Gemiddeld is een aantal van 3 tot 5 afspraken haalbaar. Dit betekent daardoor ook 
een beperking van het aantal te bespreken leerlingen. De uitwerking van de actiepunten is gericht 
op het beter laten verlopen van de leerprocessen in de klas. Docenten zijn echter geen 
therapeuten. Als er sprake is van een “zwaardere” onderliggende problematiek, wordt het 
ondersteuningsteam hierbij betrokken. Het team toont zich als collectief verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de bespreking. Een ieder draagt daarin zijn/haar eigen specifieke 
verantwoordelijkheid waarop hij/zij mag worden aangesproken. Hierbij is ook helder wat die 
specifieke verantwoordelijkheid is. Het team is ook, samen met de leerling (en ouders), 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de actiepunten. De uiteindelijke effecten van de 
gezamenlijke krachtsinspanningen van het team zijn vele malen groter dan de optelsom van de 
individuele acties van docenten. De kern van deze manier van denken is dat het ´lastige gedrag´ 
van leerlingen wordt omgezet in een hulpvraag. In de leerlingbespreking staat de vraag centraal 
´wat vraagt deze leerling van ons als team?´ en ´hoe kunnen wij deze leerling zo goed mogelijk 
helpen binnen onze mogelijkheden?´ De Ring van Putten houdt 2 maal per jaar een 
leerlingbespreking. 
 
9.   Groepen leerlingen met specifieke onderwijs- en/ of  ondersteuningsbehoefte        
Elke teamleider maakt aan het begin van het jaar een overzicht van leerlingen met medische 
problemen en problemen van andere aard. Deze gegevens worden opgenomen in het 
leerlingvolgsysteem. Aan het begin van het schooljaar stelt de teamleider de lesgevende docenten 
op de hoogte van de problematiek. Daarnaast geeft hij aan welke ondersteuning geboden moet 
worden. Aan het eind van een schooljaar draagt de teamleider de gegevens mondeling en 
schriftelijk over aan de teamleider van het volgende leerjaar.                 
Het onderwijs ondersteunend personeel wordt ook door de teamleider op de hoogte gesteld, zodat 
ook zij weten hoe te handelen bij eventuele problemen.             
Medische problemen of problemen van andere aard die zich in de loop van het schooljaar 
voordoen, worden ook door de teamleiders genoteerd in het leerlingvolgsysteem en zij zorgen er 
voor dat indien nodig, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel op de hoogte worden 
gebracht. 
 
9.1 Leerlingen met dyslexie            
Zie bijlage Dyslexieprotocol. 
 
9.2 Leerlingen met dyscalulie                                 
Zie de bijlage voor meer informatie. 
 
 
9.2 Vertrouwenspersonen/ Counselors 
De Ring van Putten heeft twee vertrouwenspersonen. Zij zijn beschikbaar voor zowel leerlingen als 
personeel. Zij functioneren binnen de school naast een goedwerkend systeem van mentoren, zodat 
leerlingen vaak in de eerstelijnszorg al geholpen worden. Het aantal contacten wisselt sterk per 
jaar. Het werk als vertrouwenspersoon is een klein onderdeel van de werkzaamheden die zij 
verrichten. De beide vertrouwenspersonen treden ook op als counselor. De Ring van Putten heeft in 
totaal drie counselors die te spreken zijn voor leerlingen en personeel.  
Counselor 
Tijdens de  schoolloopbaan maak de leerling een persoonlijke ontwikkeling door. Zit hij/zij met 
persoonlijke vragen of problemen die hij/zij niet met  ouders, vrienden of mentor wil/durft te 
bespreken, dan kun hij/zij bij de schoolcounselor terecht. 
In een gesprek met de schoolcounselor kan deze de leerling helpen de zaken helder te krijgen, hulp 
bieden en indien nodig doorverwijzen naar externe specialisten. De gesprekken zijn vertrouwelijk. 
Dat betekent dat het uitgangspunt is dat de counselor de informatie uit de gesprekken alleen in 
overleg met de leerling met anderen bespreken. Dat geldt in de meeste gevallen, behalve in 
levensbedreigende situaties. 
De counselor heeft naast deze verantwoordelijkheden eveneens de taak om aandacht te hebben 



  Ondersteuningsplan OSG  De Ring  van  Putten  2017-2018 6 
                                                           
            
 

voor signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld. Bij complexe problematiek stemt de counselor 
af met School Maatschappelijk Werk (SMW). 
Voorbeelden van onderwerpen waarover leerlingen het zouden kunnen hebben zijn: 
• Ik word gepest, wat nu 
• Mijn ouders zijn gescheiden, waar moet ik nu wonen 
• Ik leer zo hard en toch haal ik voortdurend onvoldoendes 
• Ik voel me de laatste tijd zo rot                  
• Ik ben een meisje, ik houd alleen van meisjes 
• Ik ben een jongen en ik val op jongens 
• Ik kan niet slapen 
• Als ik de volgende dag (dagen) een proefwerk/een spreekbeurt/een optreden heb, dan….. 
• Ik word gek van mijn ouders….. 
• Ik hou van mijn vader maar ik merk nu dat hij heel vaak niet eerlijk is 
• Ik durf niet meer naar school want…. 
• Ik moet altijd voor het huishouden zorgen, ik kom niet aan mijn huiswerk toe 
• Ik weet niet wat ik wil 
• Ik heb geen vrienden 
• Ik zie er niet uit.. 
• Ik durf in een groep nooit te zeggen wat ik denk 
• Ik kom nooit aan mijn huiswerk toe, ik wil wel, maar ik ga toch altijd weer iets anders doen 
• Ik durf nooit naar feestjes/de disco. Wat moet ik daar zeggen? 
• Mijn vriendje wil meer dan ik 
Vertrouwenspersoon                     
De vertrouwenspersonen zijn er als begeleiders voor zowel de leerlingen, de ouders als de 
medewerkers. Zij zijn de uitvoerders van het Klachtrecht.  Zij staan de klager bij als er sprake is 
van ongewenste omgangsvormen binnen de schoolorganisatie die stress teweegbrengen. Hierbij 
valt te denken aan pesten, onzorgvuldige begeleiding, discriminatie, ongewenste intimiteiten 
enzovoort. Zij begeleiden de klager tijdens het traject om tot een goede oplossing te komen. 
 
            
9.3 Individuele ondersteuning                 
Sommige leerlingen ondervinden belemmeringen in hun schoolloopbaan op sociaal-emotioneel. 
pedagogisch  en cognitief terrein en hebben extra begeleiding of ondersteuning nodig. We spreken 
van een zorgleerling als er sprake is van een leerling met een specifieke hulpvraag en/ of 
ondersteuningsbehoefte waarbij het reguliere aanbod ( door mentor en docenten ) niet toereikend 
is. De Ring van Putten heeft begeleiders binnen de school die de leerling, die dat nodig heeft, op 
sociaal-emotioneel en cognitief gebied kunnen ondersteunen. Met de specialisten buiten de school 
heeft De Ring van Putten goed contact en de school kan terug vallen op de expertise van die 
specialisten. 
 
9.4 Zorgcoördinator                           
De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Zij neemt de zorgaanvraag in   
behandeling en zal deze doorverwijzen naar de zorgspecialisten binnen de school. Zij houdt het 
overzicht op het totaal en bewaakt processen en procedures. Ze helpt de school haar zorgbeleid te 
ontwikkelen. 
 
9.5 Ondersteuningsteam ( OT )              
Het doel van het OT is de hulpvraag van het team en de leerling te verhelderen, passend onderwijs 
mogelijk te maken en de ontwikkeling van de leerling te waarborgen aan de hand van 
handelingsgerichte adviezen voor het onderwijs. De onderwijsbehoefte is duidelijk, maar het team 
kan hier niet direct een antwoord op geven. De teamleider vraagt het OT om advies. In het 
ondersteuningsteam zitten interne zorgspecialisten: de zorgcoördinator ( tevens voorzitter), 
begeleidster Passend Onderwijs, de schoolmaatschappelijk werkster en de jeugdverpleegkundige. 
De leerplichtambtenaar sluit 4 x per jaar aan. Zij bespreken de problematiek en bespreken welke 
zorgspecialist de leerling het beste kan ondersteunen. De teamleider brengt de ouders op de 
hoogte dat hun kind besproken wordt in het OT en vraagt hiervoor toestemming. Het OT kan de 
ouders en de leerling uitnodigen om een overleg bij te wonen met als doel om informatie in te 
winnen en gezamenlijk naar een oplossing van het probleem te werken.  
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9.6 Casusgericht overleg              
Het casusgericht overleg heeft o.a. als doel geschikt onderwijs en hulpverlening voor de leerling te 
zoeken en/of te bieden. Externen zijn ook hierbij aanwezig maar per leerling wordt bepaald welke 
externen uitgenodigd zullen worden. Bij dit overleg staat wordt één leerling besproken. De ouders 
en de leerling zijn altijd aanwezig bij een casusgericht overleg. Is er sprake van  een school 
overstijgende hulpvraag dan kan er verwezen worden naar hulpverlening buiten de school.  Tijdens 
zowel het ondersteuningsteamoverleg als het casusgericht overleg  is de onderwijsbehoefte van de 
leerling mede uitgangspunt van het gesprek over de leerling.  De verbintenis naar het Centrum 
voor Jeugd en Gezin( CJG) en het Jeugd Ondersteunings Team ( JOT ) wordt uitgevoerd door de 
schoolmaatschappelijk werker  en/ of de jeugdverpleegkundige. Als er gedacht wordt aan het 
aanvragen van een extern arrangement is het CIZO ook aanwezig. ( zie 12.2 )De  zorgcoördinator, 
teamleider, leerling en ouders zijn per definitie aanwezig. Indien nodig kunnen worden uitgenodigd 
de leerplichtambtenaar, de politie, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige, 
begeleider Passend Onderwijs, de CJG medewerker en de teamleider.  
 
 
9.7 Stroomschema ondersteuningsstructuur 

Zie bijlage. 

Uitleg stroomschema:                
1e lijn: De mentor is het aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders ( zie blz. 3 ) De mentor 
voert gesprekken met de leerlingen en kan op die wijze ook problemen signaleren. De leerling zelf 
of de ouders kunnen met een hulpvraag naar de mentor gaan. De mentor is de regiehouder. Hij/ zij 
zit de leerlingbespreking voor en heeft contacten met de  ouders. De lesgevende docenten en het 
ondersteunend personeel kunnen ook signaleren dat een leerling een probleem heeft. Een docent 
kan in de les opmerken dat een leerling verdrietig is, dat de resultaten achteruit gaan of dat de 
leerling opvallend is in gedrag. Ondersteunend personeel ziet een leerling bijvoorbeeld vaak buiten 
de les of ziet een leerling na schooltijd lang op school zitten. Het is belangrijk dat de signalen bij de 
mentor terecht komen. De mentor gaat in gesprek met de leerling om de hulpvraag of de 
ondersteuningsbehoefte helder te krijgen. Ook kan de mentor de ouders om informatie vragen. De 
mentor  bespreekt de signalen met de team-of afdelingsleider. In de leerlingbespreking kan de 
leerling besproken worden. Er wordt, zo nodig een plan van aanpak gemaakt door de mentor, 
eventueel samen met de zorgcoördinator. Het plan van aanpak wordt besproken met de leerling 
zodat de leerling zijn/ haar ondersteuningsbehoefte kan aangeven. Ook wordt het plan met de 
ouders besproken. In een volgende leerlingbespreking wordt de leerling opnieuw besproken en het 
plan geëvalueerd. Is het probleem niet oplosbaar, dan wordt de leerling aangemeld door de 
mentor, middels een zorgformulier,  bij de zorgcoördinator. Het invullen van het zorgformulier doet 
de mentor in samenspraak met de teamleider. De ouders worden geïnformeerd door de teamleider. 
De teamleider of stuurt het zorgformulier naar de zorgcoördinator, die de zorgformulieren uitzet bij 
smw of de counselors. Ook kan de teamleider de zorg bespreken in het Ondersteuningsteam.   
 
2e lijn: De zorgcoördinator is de regiehouder en zit het Ondersteuningsteam ( OT ) voor. Het OT 
komt regelmatig bij elkaar om de onderwijsvraag of de ondersteuningsbehoeften van leerlingen 
door te spreken. Het OT bestaat uit: de zorgcoördinator, de begeleider Passend Onderwijs, de 
jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster en de team-/ of afdelingsleider. De 
leerplichtambtenaar sluit 4x per jaar aan bij het overleg. 
 
3e lijn: Als de problematiek niet intern opgelost kan worden, dan wordt de leerling opgeschaald 
naar het casusgericht overleg. In het casusgericht overleg zitten alle personen die bij deze leerling 
betrokken zijn. Ook de leerling en de ouders worden uitgenodigd. Het doel is o.a. geschikt 
onderwijs en hulpverlening voor de leerling te zoeken en/of te bieden. 
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10.  Interne specialisten  
              
10.1 Omgaan met faalangst               
Signalering van faalangst bij leerlingen vindt plaats op basis van het OKR van de basisschool, van 
gegevens uit de SVL(schoolvragenlijst) en waarnemingen van docenten en de mentor. Ook de 
leerlingen en hun ouders kunnen een hulpvraag stellen.                                    
Bestaat het vermoeden dat een leerling faalangstig is dan wordt deze verwezen naar een van de 
docenten die de BOF-lessen (beter omgaan met faalangst) verzorgt. In twee of drie gesprekken 
wordt vastgesteld of inderdaad sprake is van faalangst. Indien het probleem als ernstig wordt 
gekwalificeerd, vindt een verwijzing plaats naar hulpverleningsinstanties zoals Centrum voor Jeugd 
en Gezin. 
Ontwikkelen leerlingen na de brugklas faalangst dan kunnen zij terecht bij onze faalangsttrainers. 
De aanmelding gaat via de teamleider. 
 
10.2 Examenvreestraining                         
Alle leerlingen in de examenklassen vullen aan het begin van het schooljaar een vragenlijst in. 
Afhankelijk van de score die zij bij deze vragenlijst behalen, worden leerlingen uitgenodigd voor 
een gesprek. Na dit gesprek beslissen zij of ze een training van acht bijeenkomsten volgen. Tijdens 
deze training krijgen leerlingen tips aangereikt om beter met de examendruk om te kunnen gaan. 
De training wordt verzorgd door docenten van onze school die daar speciaal voor opgeleid zijn. 
 

10.3 Rots en Watertraining                
Bij sommige jongeren zit hun karakter hen enigszins in de weg. Sommigen trekken zich te veel 
terug en anderen zijn juist te dominant. Deze jongeren bieden we de Rots en Watertraining aan. 
Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma dat gebruik maakt van psycho-fysieke didactiek. 
Met behulp van veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangeleerd. Het 
doel van dit programma is jongeren te leren hun energie op een positieve manier in te zetten en 
hun zelfrespect en respect voor anderen bij te brengen. 

 
10.4 Remedial teacher Engels 
De Remedial teacher wordt ingezet om vroege uitval bij het vak Engels in de brugklas te 
voorkomen. Spanningen, faalervaringen en een lage zelfwaardering maken het leren moeilijk. Ze 
maken ook de Remedial Teaching moeilijk. Als de circle of failure ( slechte resultaten – negatieve 
verwachtingen – en faalangst, leidend tot nog slechtere resultaten ) eenmaal is ingezet is het voor 
de remedial teacher moeilijk om het proces nog te keren.        
Signalering en aanmelding:                                 
De docenten Engels, die les geven aan dyslectische leerlingen in de brugklas,  zorgen dat de RT’er 
een schrijfopdracht of toets aangeleverd krijgt. De RT’er vertelt in de eerste vakgroepvergadering 
van de sectie Engels over het belang van vroege aanmelding. Als de RT-er een selectie gemaakt 
heeft uit de aanmeldingen worden de ouders op de hoogte gesteld door het zorgteam.                    
Behandeling:                            
De RT’er werkt met groepen leerlingen, maximaal 4 leerlingen per groep.  Idealiter wordt er 
gewerkt in blokken van 6-8 weken. In de wekelijkse sessies worden leerstrategieën aangereikt, 
wordt getracht de leerlingen eerder met de stof te laten kennismaken (preteaching) en wordt 
feedback gegeven en gevraagd. Vooral het ‘vooruit’ werken blijkt in de praktijk goede resultaten af 
te werpen. Ook extra thuiswerk zal een onderdeel van het behandelplan zijn. Daarbij is het 
doelmatig dat de leerling vaak en kort oefent en de oefeningen spreidt in de tijd (bijvoorbeeld elke 
dag 10 minuten) 

10.5 Rouwverwerking 
In voorbereiding. 
 
10.6 ADHD coach 
 
De AD(H)D-coaching is in eerste instantie bedoeld voor die leerlingen die zichzelf (en anderen) met 
hun drukke en/of ongeconcentreerde gedrag tot last zijn. 
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Het betreft hier gedragsmatig handelen van de leerling waar we als docenten en overige 
begeleiders uit ervaring het stempel AD(H)D op drukken. Dit kunnen leerlingen zijn die reeds 
gediagnosticeerd zijn, maar ook leerlingen waarbij het vermoeden bestaat.  
 
De coaching wordt door Rob van Beek gedaan. Om deze coaching optimaal te kunnen verrichten, 
heeft hij de sterk op de praktijk gerichte opleiding tot ADHD-coach bij ADHD-centrum Nederland 
gevolgd. 
 
Wat tijdens de coaching gedaan wordt, is vooral samen met de leerling (en eventueel ouder, 
docent en/of mentor) zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. 
 
Kinderen met AD(H)D zijn vaak niet meer of minder bijzonder dan andere kinderen. Hooguit 
reageren ze sneller op situaties waar woord en beeld niet overeen (lijken te) komen, maar ook op 
oneerlijkheid, onduidelijkheid, rechtvaardigheid of emotionele spanningen. Je zou kunnen zeggen: 
ze hebben vaak gewoon een gevoeliger afgestelde antenne voor alles wat aanleiding kan geven tot 
onrust. Wat we dan vaak doen is alles wat aanleiding geeft tot onrust proberen in te dammen met 
Structuur, Rust, Regelmaat. Regels en Hokjes (we noemen het vaak ‘afspraken’). 
Met veel van de ‘afspraken’ lijkt het haast alsof een kind met ADHD getemd moet worden. En een 
getemd kind is een makkelijk kind. Maar niet per se een gelukkig kind. 
Kinderen met ADD worden vaak gedwongen om actief en gefocust te zijn, zonder dat afgevraagd 
wordt waarom het kind de concentratie niet kan vasthouden. 
En hier begint het zoeken. Eigenlijk gaat de coach, samen met de leerling en vanuit de leerling, 
een en-en-model creëren. En zo tot een situatie komen waar een leerling lekker in zijn vel zit, en 
op een voor zijn/haar omgeving prettige manier functioneert. 
Bij de ene leerling zal dat al na een paar gesprekken verandering geven, bij andere kost 
begeleiding meer tijd. De coaching wordt dus afgestemd op de behoefte die bestaat. 
 
Het kan voorkomen dat leerlingen met meervoudige stoornissen waaronder AD(H)D voor langere 
tijd begeleid moeten worden. Het kan zijn dat deze begeleiding door de ADHD-coach wordt gedaan. 
 
Op De Ring wordt ook Rots & Water training gegeven (zie 10.3), maar dat is echt een andere 
training, al kan de populatie grotendeels overeenkomen. Het verschil met Rots en Water is dat 
R&W zich richt op het sociale gedrag binnen de groep en AD(H)D-coaching op het individu. De 
AD(H)D-coaching wordt dan ook individueel gedaan, al kan het zo zijn dat het zinvol is om een 
enkele sessie samen te doen met ouders of leerkracht. Natuurlijk altijd in overleg. 
 
 
 
11. Externe specialisten              
             
11.1 Centrum voor Jeugd en Gezin  
Aan school is een jeugdverpleegkundige van Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) 
verbonden. De jeugdverpleegkundige ziet leerlingen in klas 1 en 3.  
Klas 1 
In het eerste schooljaar is er een gesprek met de jeugdverpleegkundige op school. Tijdens dit 
gesprek kunnen er vragen gesteld worden over de gezondheid en ontwikkeling.  
Klas 3 
In klas 3 vult de leerling de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. De vragenlijst 
bestaat uit vragen over gezondheid en leefstijl. Zo nodig nodigt de jeugdverpleegkundige uit voor 
een gesprek. 
Overige taken 
Naast deze contactmomenten is het mogelijk dat de jeugdverpleegkundige op school aanwezig is 
om gesprekken te voeren met leerlingen. Leerlingen kunnen verwezen worden indien er sprake is 
van hoog schoolziekteverzuim. Leerlingen worden aangemeld, via hun teamleider/afdelingsleider, 
bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator verwijst de leerling door. De teamleider/ afdelingsleider 
stelt ouders op de hoogte dat de jeugdverpleegkundige een gesprek met hen en/ of de leerling 
heeft. De jeugdverpleegkundige beschikt over de jeugdgezondheidszorgdossiers van alle leerlingen. 
Naast deze taken kan de jeugdverpleegkundige uitgenodigd worden voor het casusgericht overleg. 
De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de vergaderingen van het ondersteuningsteam. 
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11.2 Schoolmaatschappelijk werk  
 
Een medewerker van FlexusJeugdplein is 2 dagen in de week aanwezig op school. De 
schoolmaatschappelijk werker verzorgt op deze dagen op afspraak gesprekken met leerlingen, 
ouders en docenten gericht op sociaal emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. Ook 
heeft het schoolmaatschappelijk werk een taak in het verzorgen van contact tussen school en 
externe hulpverlening en/of zorginstellingen. De leerlingen worden aangemeld, via hun 
teamleider/afdelingsleider, bij de zorgcoördinator of worden doorverwezen door de 
jeugdverpleegkundige van het CJG in samenspraak met de zorgcoördinator. De teamleider/ 
afdelingsleider vraagt de ouders om toestemming voor de aanmelding. Wanneer de aard van de 
zaak erom vraagt, zal het de zorgcoördinator zijn die contact opneemt met de ouders.               
Een kortdurend hulpverleningstraject bestaat uit 5 tot 7 gesprekken, waarna een afronding volgt of 
doorverwijzing  naar externe hulpverlening. De gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter en 
worden geregistreerd in het registratiesysteem verbonden aan Flexus Jeugdplein. Naast deze taken 
kan deze medewerker uitgenodigd worden voor het casusgericht overleg. 
 
 
11.3 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld           
Net als alle andere organisaties die met kinderen en jongeren te maken hebben, moet ook het 
onderwijs een meldcode hanteren, indien er vermoedens zijn van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld. De Ring van Putten maakt gebruik van een meldcode.  
 
Zie bijlage. 
 
12. Ondersteuningsprofiel                    
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin is de basisondersteuning opgenomen en 
geeft de school aan welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die specifieke 
ondersteuning behoeven. Het ondersteuningsprofiel staat op de website bij Schoolinformatie/ Zorg/ 
Passend Onderwijs.  
 
Zie bijlage. 
 
12.1 Arrangement                 
Als blijkt dat de basisondersteuning van de school voor een leerling onvoldoende toereikend is, kan 
er extra ondersteuning beschikbaar worden gesteld vanuit het samenwerkingsverband. Deze extra 
ondersteuning wordt een arrangement genoemd. Om juist af te kunnen wegen of de leerling, de 
school, in aanmerking komt voor extra ondersteuning, geldt het volgende:  
• Er dient te worden aangetoond dat de eigen mogelijkheden (basisondersteuning) doelmatig zijn 

ingezet. Denk aan remediale hulp, trainingen, schoolmaatschappelijk werk, e.d.        
• De leerling is in het ondersteuningsteam van de school besproken, er is gewerkt met 

handelingsplannen en deze zijn recentelijk geëvalueerd en besproken met ouders. 
• Er is gewerkt vanuit een integrale benadering waarbij de drie leefwerelden zijn betrokken: de 

school, het gezin en de vrije tijd.            
• De school is op grond van alle gegevens, zoals leerlingkenmerken, gegevens testen en toetsen, 

ontwikkeling, communicatie met ouders en eventueel externen tot de conclusie gekomen dat 
de school, binnen de aanwezige ondersteuning, niet in voldoende mate tegemoet kan komen 
aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Het arrangement wordt aangevraagd door de zorgcoördinator. 

 

12.2  Onderwijsopvangvoorziening als arrangement  
Rochade is bedoeld voor leerlingen die een grens hebben overschreden of dreigen te overschrijden. 
Ook kunnen het leerlingen zijn die onvoldoende weerbaar zijn om zich staande te houden in de 
sociale structuur van de school. In Rochade volgt de leerling een niet vrijblijvend programma om 
binnen enkele maanden een nieuwe start te kunnen maken in een passende vorm van onderwijs. 
De leerlingen blijven ingeschreven staan op de plaatsende school. Deze school blijft ook 
verantwoordelijk voor het aanleveren van schoolwerk en toetsen. Tegelijkertijd met de plaatsing in 
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het Rochade-traject, kan ondersteuning vanuit de zorg worden ingezet. Deze ondersteuning kan 
bijvoorbeeld bestaan uit individuele begeleiding van de leerling bij terugkeer naar het (reguliere) 
onderwijs of begeleiding in de gezinssituatie. Deze vormen van begeleiding vonden plaats in 
afstemming met de ouders en Rochade, met als doel de plaatsing in het Rochade-traject zo 
succesvol mogelijk te maken. 
De leerling doorloopt tijdens het Rochade-traject de volgende drie fasen/groepen, waarbij de 
leerling maximaal drie maanden in een groep zit: De instroomgroep, de interventiegroep en de 
uitstroomgroep. 
                                                                                                                      
13. Netwerk Interne Zorg               
De school neemt deel aan het Netwerk Interne Zorg. Dit zijn bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van scholen op Voorne-Putten. De zorgcoördinatoren van het 
samenwerkingsverband vormen een netwerk dat tot doel heeft problemen met elkaar te bespreken 
en afspraken te maken over leerlingenzorg. Ook krijgt men informatie over Passend Onderwijs. De 
vertegenwoordiger van De Ring van Putten is de zorgcoördinator. Het Netwerk Interne Zorg wordt 
georganiseerd en begeleid door het samenwerkingsverband. 
 

Zie ook Bijlagen:  

• Dyscalculie 
• Dyslexiebeleidsplan 
• Stroomschema ondersteuningsstructuur 
• Meldcode huiselijk geweld 
• Ondersteuningsprofiel 
• Ziek en onderwijs 
• Ondersteuningswijzer 
 
 
 
MR stemt in       
Rector stelt vast     
 
                        

 

 

 

 


