
WELKOM
Ondersteuning

We starten zo!

Enkele verzoeken vooraf:

● Zet de microfoon uit
● Heb je een vraag, dan kun je… 

○ hand opsteken (onderaan in de Meet)
○ vraag stellen in de chat



Even voorstellen... 

● Hanneke Bouwmeister 

                                 (ambulant begeleider)

● Kim van Gansewinkel 

                                 (orthopedagoog/ adviseur passend onderwijs/ gw’er)



Specifieke vragen? 



Onze ondersteuning

● Veilige leeromgeving voor alle leerlingen

● Altijd welkom

● Leerling en ouders worden meegenomen in 
het proces

● Vooral gericht op samenwerken 



Het cascademodel
Zorgniveau 5 - OPP-niveau 5
•Ondanks de begeleiding op school en begeleiding extern behaalt de leerling het 
doorstroomperspectief niet

•Op zoek naar onderwijs- of zorginstantie buiten de school 

mentor/leco/AB/ortho

Zorgniveau 3/4 - OPP niveau 3/4
•Leerling krijgt naast de begeleiding op school ook externe begeleiding (CJG, BJZ, Jongerenwerk; 
Mutsaertsstichting, HD, e.d.)

mentor/leco/AB/consultatie ortho)

Zorgniveau 2 - OPP-niveau 2
•Leerling krijgt extra ondersteuning binnen school
•dyslexiecoach/rekencoach/schoolcoach/leren-leren/faalangstreductie etc

mentor/leco

Zorgniveau 1 - OPP-niveau 1
•LWOO/pro-vangnet/diagnose/dyslexie/dyscalculie/aanpassingen mbt gezondheid
•Leerling heeft voldoende aan de basisondersteuning die school kan bieden 

mentor



Niveau of tempo Executieve functies

Didactiek Prikkelverwerking

Motivatie Emotie-regulatie  

Fysiek, motoriek & medisch Sociaal-emotioneel 

Taal Rekenen & wiskunde

                                                 

Ondersteuning:



BASISZORG :  het kind in beeld krijgen!

MENTOR / COACH

VAKDOCENT

                                                     Voor ALLE leerlingen

Ondersteuningsniveau 1:

OPP 1



Ondersteuningsniveau 2:

                    BASISZORG +: het kind in beeld hebben en houden!

 MENTOR / COACH

 LECO (Leerlingcoördinator)

                     Dyslectie-, rekencoach

OPP 2



                     EXTRA ZORG:     het kind in beeld hebben en houden!

 MENTOR / COACH & OUDERS

 LECO (Leerlingcoördinator)

                     AMBULANTE BEGELEIDING

                     ORTHOPEDAGOOG/GEDRAGSWETENSCHAPPER

                     EXTERNE PARTNERS

                  

Ondersteuningsniveau 3/4:

OPP 3/4



Ondersteuning binnen school:

● Waar nodig APO (voorzien vanuit SWV)

● Warme overdracht met de basisschool

● overleg mentor/coach/LECO (korte lijnen)

● coaching van de leerlingen

● klassen- & leerlingen observaties

● ZAT; Intern & Extern



Belangrijk:

Wij doen het samen met de leerling en met u!





● Website Connect College:

● Rondleiding vmbo: op afspraak (met leraar/coach)

● Aanmelden: 15 en 16 maart 2021

MEER INFORMATIE



● Saskia Coolen, teamleider brugklas havo/atheneum/gymnasium 

s.coolen@connectcollege.nl

● Benny Paumen, teamleider brugklas vmbo 

b.paumen@connectcollege.nl

● tel. 0475 416 111

NEEM GERUST CONTACT OP


