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ONDERSTEUNING RUDOLPH PABUS CLEVERINGA LYCEUM (havo/vwo/vwo+)
Voor u ligt het informatieboekje ‘ondersteuning Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum’. Dit boekje
geeft informatie over de verschillende soorten ondersteuning die onze locatie biedt naast het
reguliere onderwijs.
Op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum volgen ruim 700 leerlingen voortgezet onderwijs
met als uiteindelijk resultaat het diploma. Voor sommige leerlingen zal het behalen van
een diploma gemakkelijk gaan. Anderen hebben soms wat meer moeite om dit felbegeerde
papiertje in ontvangst te kunnen nemen, ondanks geconstateerde capaciteiten. Om deze
leerlingen ook de kans te bieden om op hun eigen niveau te kunnen presteren, biedt het
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum ondersteuning aan. Deze ondersteuning wordt aangeboden
naast de basisondersteuning die wordt verzorgd in de lessen. De bedoeling van de
ondersteuning is dat leerlingen een extra zetje krijgen om onnodige afstroom te voorkomen.
Deze ondersteuning wordt onderscheiden in twee vormen:
• Didactische ondersteuning in de vakken Engels, Nederlands en wiskunde (de zogenaamde
kernvakken).
• Sociaal-Emotionele ondersteuning bestaande uit sova-training en faalangstreductie
gesprekken.
Verder onderscheiden we nog de ondersteuning voor:
• dyslectische leerlingen en leerlingen met dyscalculie
• leerlingen met een psychische aandoening, gedragsproblemen of een medische
aandoening.

Het team dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van de ondersteuning 2021/2022 bestaat uit:
Ondersteuningscoördinator Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, 2021-2022: Miriam Crajé
Sociaal-emotioneel
gerelateerde ondersteuning

Onderwijs gerelateerde
ondersteuning

Gesprekken CJG

Linda Vriesema

Dyslexiecoach
+ RT

Ria Wolthof

SoVa Training
(leerjaar 1)

Monique Abiadh
Serife Aydinoglu

OS Nederlands

Esther van Zanten
Marit Brouwer
Els Zwerver
Marlon Dekkinga

klas 1
klas 2
klas 3
bovenbouw

Faalangstreductietraining

Anita Visser
Laura Horlings

OS Engels

Menno Kamphuis
Yaël Tieleman

klas 1, 2 en 3
bovenbouw

Peermediation

Michiel Mud

OS wiskunde

Jolien Dijk
Rambha Mohansing
Wim Kuijk

klas 1 en 2
klas 3
bovenbouw

Intern begeleiding gedrag

Ria van Rooijen (aanwezig op dinsdag)

Orthopedagoog-generalist

Janneke Darwinkel (aanwezig op woensdag)

mailadressen: eerstelettervoornaam.achternaam@eemsdeltacollege.nl
OS = ondersteuningsles

DIDACTISCHE ONDERSTEUNING
In het schooljaar 2012/2013 zijn de schoolexameneisen veranderd. Deze verandering houdt o.a.
in dat de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels gewichtiger zijn geworden. Leerlingen
mogen maximaal één vijf als eindcijfer staan voor deze vakken. Daarom richten we onze
onderwijsinhoudelijke ondersteuning op de kernvakken. De ondersteuning is altijd gelimiteerd
en kan dus niet gezien worden als structurele bijles. Wie voor de ondersteuning wordt
aangemeld is in de onderbouw afhankelijk van twee zaken:
In de onderbouw de uitslag van de Diatoetsen en de rapportcijfers. In het eerste tot en met het
derde leerjaar worden de Diatoetsen afgenomen. In de toetsen zijn de volgende vaardigheden
opgenomen:
•

Nederlands leesvaardigheid

• Nederlands woordenschat
• Taalverzorging

• Engels leesvaardigheid
• Engels woordenschat
•

wiskunde/rekenen

Wanneer op basis van de uitslag achterstanden worden geconstateerd op een van deze
onderdelen, zal de leerling uitgenodigd worden voor de ondersteuningslessen. Deze lessen
vinden plaats naast de reguliere lessen. De ondersteuning wordt gegeven door gebruik te maken
van het remediërende computerprogramma “Numo”. Het is de bedoeling dat de leerling thuis
hier ook mee gaat oefenen. De Numolessen bestaan uit ongeveer 10 bijeenkomsten op een
vaststaand tijdstip. De ondersteuningsdocent monitort de vooruitgang van de leerling.
Aanmelding via de mentor. Als blijkt dat de rapportcijfers aanleiding geven tot het vermoeden
van achterstanden, zal de mentor in gesprek gaan met de vakdocent. Wanneer deze aangeeft
dat de leerling goed zijn best doet, maar toch hiaten in de basiskennis blijkt te hebben, kan
de leerling aangemeld worden voor extra ondersteuning. Dit gebeurt altijd in overleg met de
ouder(s)/verzorger(s) en de leerling zelf. Ook deze ondersteuning is gelimiteerd en gericht op
het wegwerken van opgelopen achterstanden in de stof die aangeboden wordt in de vaklessen.
Wanneer langer ondersteuning nodig blijkt, kan bijles buiten school of een studiecoach een
mogelijkheid zijn. In de bovenbouw werken we alleen met deze vorm van ondersteuning,
aangezien we hier geen Diatoetsen afnemen en niet werken met Numo.

DYSLECTISCHE LEERLINGEN OF LEERLINGEN MET DYSCALCULIE
Leerlingen met een dyslexie-verklaring krijgen op onze school ook extra ondersteuning door
onze dyslexiecoach Ria Wolthof. Daarnaast krijgen deze leerlingen een zogenaamde dyslexiepas
waarop de gegeven faciliteiten staan: zo kunnen leerlingen extra tijd krijgen voor het maken
van toetsen of gebruik maken van het programma TextAid (software ter ondersteuning van
dyslecten). De dyslexiecoach oefent onder andere leerstrategieën met de leerlingen en geeft ze
tips en advies. Ook bereidt ze als daar behoefte aan is proefwerken voor met leerlingen.
Wanneer bij een leerling het vermoeden bestaat dat er sprake is van dyslexie (en dit is nog
niet vastgesteld op het primair onderwijs), kan de dyslexiecoach een vooronderzoek doen om
vervolgens te bepalen of een dyslexieonderzoek wenselijk is.
Leerlingen met dyscalculie krijgen ook ondersteuning van Ria Wolthof. Zij geeft ze tips en
adviezen en oefent bepaalde leerstrategieën. Zij krijgen een dyscalculiepas waarmee ze onder
andere recht hebben op extra tijd bij toetsen.
STUDIECOACH
Een bovenbouwleerling kan op regelmatige basis bijles geven in een bepaald vak op school.
Dit schooljaar wordt de studiecoach bekostigd vanuit de gelden die de school heeft gekregen
voor het wegwerken van Corona-achterstanden. Onze leerlingcoördinator Lieske Bossenbroek
(l.bossenbroek@eemsdeltacollege.nl) is het aanspreekpunt voor het studiecoach concept.
SOCIAAL-EMOTIONELE ONDERSTEUNING
Naast de onderwijsgerelateerde ondersteuning biedt het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum
ook sociaal-emotionele ondersteuning. Zo is er voor brugklas een SoVa-training, bieden we
begeleiding aan bij faalangst en kunnen er gesprekken gevoerd worden met een medewerkster
van Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook bieden we peer mediation aan bij conflicten tussen
leerlingen.
SOVA-TRAINING
Elk jaar beginnen Serife Aydinoglu en Monique Abiadh omstreeks de herfstvakantie te
inventariseren welke leerlingen van de brugklas eventueel in aanmerking komen voor deze
training sociale vaardigheden. Dit doen we d.m.v. signaallijsten die we aan de mentoren
verstrekken zodat ze een handvat hebben om te kunnen signaleren welke leerling baat zou
kunnen hebben bij de SoVa training. Dit kan een leerling zijn die heel timide is en moeite
heeft met zich uiten. Maar ook een leerling die gepest wordt of juist degene die pest, kan veel
leren. Voorwaarde is wel dat de leerling hiervoor open staat, want de ervaring heeft geleerd,
dat de training anders weinig zin heeft. Er komen tijdens 12 lessen van elk 90 minuten vele
onderwerpen aan bod, waaronder complimenten geven en ontvangen, een praatje beginnen
met een bekende en onbekende, observeren en hoe een weigering te accepteren. Maar ook
onderhandelen en pesten komen aan bod. Telkens wordt de nadruk gelegd op lichaamshouding,
stemgebruik en gezichtsuitdrukking. Het gaat erom dat de leerling bepaalde vaardigheden leert
en dat gaat het beste door steeds weer dingen te herhalen. Tijdens de training leren de leerling
binnen de veilige en beschermde omgeving van de groep sociaal vaardig gedrag. De leerlingen
worden gestimuleerd om hiermee ook buiten de groep te experimenteren.

FAALANGSTREDUCTIEGESPREKKEN
Faalangst betekent letterlijk dat men bang is om te falen of te mislukken. Deze angst treedt op
in situaties waarin iemand beoordeeld wordt. Op school komen deze situaties vanzelfsprekend
regelmatig voor. Tijdens de gesprekken met de faalangstbegeleider (Anita Visser of Laura
Horlings) wordt er ingespeeld op de onzekerheid die wordt opgeroepen tijdens stressvolle
gebeurtenissen, zoals het maken van toetsen. De faalangstbegeleider geeft tips en advies hoe
met deze onzekerheid om te gaan. Bovendien leert de leerling zich te ontspannen in situaties die
spanning oproepen en leert hij zijn sterkte punten ontdekken, waardoor hij meer zelfvertrouwen
krijgt.
Wanneer bij een leerling vermoedens zijn van faalangst, zal de mentor dit bespreekbaar
maken met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) en de leerling aanmelden voor de
faalangstreductiegesprekken.
BEGELEIDING LEERLINGEN MET EEN DIAGNOSE
Ria van Rooijen begeleidt leerlingen met gedragsstoornissen, informatieverwerkingsstoornissen
of lichamelijke beperkingen/ziekte. Als intern begeleider maakt zij op regelmatige basis
afspraken met hen om hun welbevinden en schoolwerk te monitoren. Leerlingen met
bijvoorbeeld autisme of ADHD kunnen met haar leren plannen en organiseren. Ook leerlingen
die door ziekte meer afwezig zijn en daardoor achterstanden oplopen, begeleidt ze op wekelijkse
basis. Ria is op de dinsdag op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum aanwezig.
ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST
Op de havo/vwo vestiging van onze scholengemeenschap is een orthopedagoog-generalist
werkzaam. De kern van haar werkzaamheden betreft beleid, advisering en diagnostiek op het
gebied van de ondersteuning. Op de orthopedagoog-generalist kan een beroep gedaan worden
bij de meer complexe en ernstige problematiek. Zij kan diagnostiek verrichten en interventies
voorstellen. Ook stelt zij in sommige gevallen de mate van ondersteuning en facilitering van
de leerlingen vast en is zij contactpersoon inzake externe (zorg)instanties. Daarnaast heeft
de orthopedagoog-generalist een ondersteunende rol m.b.t. andere functionarissen die
betrokken zijn bij de ondersteuning aan de leerlingen. Janneke Darwinkel is in de functie van
orthopedagoog op woensdag aanwezig op onze locatie.

PEERMEDIATION
Peer mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten. Leerlingen
kunnen mediator worden door een cursus te volgen bij bureau HALT. Ze leren daar hoe ze
andere leerlingen kunnen helpen. Ook worden tijdens de training afspraken gemaakt waar alle
mediators zich aan moeten houden. Dit zijn de afspraken:
•
Ze vertellen niet door wat er besproken is.
•
Wel overleggen de leerling mediators soms hun begeleider (Michiel Mud)
•
Ze zijn neutraal, ze kiezen geen partij.
•
Ze helpen je echt. Ze luisteren goed naar je en vinden niets te gek.
•
Ze geven je zelfvertrouwen. Ze geven je het gevoel dat je het probleem kan oplossen als
je het zelf ook echt wilt.
IOT
Een keer in de drie weken hebben de leerlingcoördinatoren, de ondersteuningscoördinator, de
intern begeleider en de orthopedagoog een overleg, genaamd het Intern Ondersteunings Team
(IOT). Hierin bespreken we leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en kijken we wat we
kunnen bieden. Ouders zullen altijd betrokken worden bij afspraken die hier uit voorkomen. De
afspraken worden vastgelegd in een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP).

Intern begeleiders en gedragswetenschapper
(docenten, mentoren en ondersteuningsdocenten
kunnen vanuit een OPP ondersteuning bieden)

3
Individuele
Ondersteuning

(leerlingen met een OPP)

Ondersteuningsdocenten

2
o.a. sova trainingen en dyslexiebegeleiding
(dit is locatiespecifiek)

Docenten en mentoren

Ondersteuning op groepsniveau

1
Ondersteuning in stamklassen

CJG op locatie
Een keer in de twee weken is een medewerker van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) op
locatie, Linda Vriesema. Met haar kan een afspraak worden gemaakt via de mentor.
NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs)
Alle scholen in Nederland hebben middelen gekregen om Corona-achterstanden weg te werken.
Deze gelden worden op onze school onder andere ingezet om huiswerkbegeleiding te
verzorgen, extra vaklessen aan te bieden, zoals boven beschreven de studiecoach van te bekostigen en meer sociaal-emotionele begeleiding te geven waar dat nodig is. Ook zijn er klassen
gesplitst aan het begin van het schooljaar om zo kleinere groepen te creëren.

VRAGEN
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over de ondersteuning van het
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, neem dan contact op met de ondersteuningscoördinator.
Miriam Crajé: m.craje@eemsdeltacollege.nl
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