
 

   

Onze leerlingen 

 
 Wij zijn een kleine, gestructureerde VMBO-T school in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht. Wij bieden onderwijs aan alle 
leerlingen in de regio.  
 

 

Visie op ondersteuning 

 
 Wij willen alle leerlingen bieden wat zij nodig hebben om succesvol te zijn in hun onderwijscarrière binnen de mogelijkheden van 
ons als school. De ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dient zoveel mogelijk in de klas plaats te 
vinden. Mentoren en docenten zijn geschoold in het signaleren, herkennen en omgaan met leerlingen met bijv. autisme, ADHD of 
dyslexie. Persoonlijk begeleiders zijn aanwezig die naast de mentoren leerlingen individueel kunnen ondersteunen. Leerlingen die 
het nodig hebben kunnen vakhulp krijgen. Tijdens dit extra lesuur kan een leerling een vak volgen waarvoor het problemen 
ondervindt. Tijdens de mentorlessen is er structureel aandacht voor planning en organisatie. Ook worden , als dat nodig is, 
regelmatige mentor-leerling gesprekken gevoerd. 
Onze basisondersteuning ziet er in praktijk als volgt uit:  
 
1) Zorgplicht: wij werken nauw samen met aanleverende scholen (POVO/VOVO) en in overdracht met vervolgscholen 
(VOVO/MBO)  
 
2) Op docentniveau werken wij opbrengstgericht en waar mogelijk handelingsgericht 
 
3) Op mentorniveau werken wij samen via de driehoek leerling-ouders-school. Wij werken hiervoor met het Rientjes 
Ontwikkelplan 
 
4) Op ondersteuningsniveau hebben wij onze ondersteuningsroute die we jaarlijks evalueren  
 
5) Buiten school werken wij samen met onze kernpartners, wij werken cyclisch en handelingsgericht samen  

 

 

Ondersteuningsroute 

 
 Mentor en afdelingsleider hebben zicht op voortgang en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als de leerling meer nodig 
heeft dan de basisondersteuning dan wordt dat besproken in leerlingbespreking/IZAT/EZAT. Afhankelijk van de hulpvraag krijgt 
de leerling een persoonlijk begeleider, worden ondersteuningsplannen met docenten gedeeld of worden de ketenpartners 
ingeschakeld. 
  
  
  
 

  

Passend Onderwijs op Rientjes Mavo 

Ouderrapport  
2021-2022 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft 
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het 
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting. 



 

   

 
 

  

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Aanspreekpunt 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

• Leraar / mentor  

• Leerlingbegeleider  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Intern begeleider / zorgcoördinator  
 
 

 
Onze school heeft voor alle leerlingen de volgende 
voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen de school 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Observatieklas 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 
Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben zijn de 
volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor extra 
ondersteuning binnen de school 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod auditieve ontwikkeling 

• Aanbod op (school)angststoornissen en psychiatrie 

• Aanbod op ondersteuning bij ernstig of langdurig zieke 
leerlingen 

• Aanbod vanuit specifieke jeugdprojecten 

• Aanbod visuele ontwikkeling 
 
 
 

 

Ondersteuners en deskundigen 

 
Onze school heeft voor alle leerlingen de volgende 
ondersteuners beschikbaar: 
 
Op school 

• Decanaat/ loopbaanbegeleider 

• Dyslexiespecialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Leerlingbegeleider 

• Mentor 

• Persoonlijke begeleider 

• Taal-/leesspecialist 

• Zorg-/ ondersteuningscoördinator 

• Coördinator passend onderwijs 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Begeleider passend onderwijs 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Specialist vanuit specifieke jeugdprojecten 

 
Via andere weg 

• Dyscalculiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Logopedist 

• NT2-specialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 
 



 

   

Ondersteuners en deskundigen 
 

Onderwijsaanbod 

 
Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben zijn deze 
deskundigen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen specialisten aanwezig voor extra 
ondersteuning binnen de school 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Specialist vanuit het thuiszittersteam 

• Specialist voor doven en slechthorenden 

• Specialist voor ernstig of langdurig zieke leerlingen 

• Specialist voor fysieke beperkingen 

• Specialist voor taalontwikkelingsstoornissen 

• Specialist voor visuele beperkingen 
 
Via andere weg 

• Autisme-specialist 

• Specialist voor fysieke beperkingen 

  
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 
 

 
  



 

   

 

 

 

   
   

   
   

 

 


