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Omwille van de leesbaarheid van het schoolondersteuningsprofiel is bij de
verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van “hij”. Hier kan ook
“zij” gelezen worden. Voor de verwijziging naar ouders of verzorgers van
leerlingen is gekozen voor het gebruik van “ouders”.
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Inleiding
Elke school voor voortgezet onderwijs is bij wet verplicht een schoolondersteuningprofiel op te
stellen. Hierin beschrijft de school welke basisondersteuning en extra ondersteuning zij hun
leerlingen kunnen bieden en welke procedures voor de toelating van leerlingen op de school gelden.
Tevens dient het schoolondersteuningsprofiel als een sturingsinstrument op de kwaliteit van de
ondersteuning in de school.
Het schoolondersteuningsprofiel van het Scala College is onderdeel van het breder gedragen
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VO/ VSO Midden Holland en Rijnstreek.
In dit samenwerkingsverband is het uitgangspunt dat alle scholen kwalitatief goed onderwijs
bieden aan alle leerlingen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering
van de basisondersteuning en de extra ondersteuning in de school. Het
samenwerkingsverband stelt een minimum voor de basisondersteuning. Voor de extra
ondersteuning stelt het samenwerkingsverband de kennis en expertise van
onderwijsspecialisten of ambulante begeleiders voor langdurig zieke leerlingen of
lichamelijk beperkte leerlingen beschikbaar.
In het samenwerkingsverband hanteren scholen dezelfde uitgangspunten voor de toewijzing
van alle ondersteuning in de school, namelijk:
I. handelingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren: vanuit een planmatige
en cyclische zorgstructuur laagdrempelig ondersteuningsarrangementen toewijzen;
II. school als vind- én werkplaats voor jeugdhulpverlening;
III. zo veel mogelijk ondersteuning op de eigen school;
IV. ouders en leerlingen worden nauw bij het proces betrokken.
In dit schoolondersteuningsprofiel is opgenomen op welke manier wij op het Scala College invulling
geven de basis- en extra ondersteuning. Ook zijn onze ambities met betrekking tot passend onderwijs
en de beoogde resultaten hierin opgenomen.
Het ondersteuningsprofiel van het Scala College wordt jaarlijks door het bevoegd gezag van de school
vastgesteld. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht met betrekking tot de
vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel. Via afvaardiging naar de
ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband hebben scholen, ouders en leerlingen
medezeggenschaprecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
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1. Schoolconcept
1.1 Missie en visie van de school
Het Scala College is een openbare school waar we leerlingen uitdagen en met plezier willen laten
leren. Scala betekent trap of ladder en verwijst naar het brede onderwijsaanbod dat wij aan onze
leerlingen bieden. Hierbij is oog voor al onze leerlingen en houden wij in de gaten of leerlingen extra
ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben.
Plezier in school bevorderen we door accent te leggen op het talent en de interesse van de
leerling. In de onderbouw kunnen leerlingen kiezen voor een Highschool, sportklas of, voor
leerlingen met een havo of vwo advies, tweetalig onderwijs. In de bovenbouw kiezen de
leerlingen vervolgens een profiel en eventueel een aanvullend onderwijsprogramma voor
extra uitdaging. Leerlingen die topsport beoefenen kunnen onder bepaalde voorwaarden
een LOOT-status krijgen. Met deze status kunnen er faciliteiten worden geboden voor een
optimale combinatie van topsport en onderwijs.
Missie
Op het Scala College ontplooien leerlingen en medewerkers zich met accent op talent! Als
brede scholengemeenschap voor (tweetalig) gymnasium, (t)atheneum, (t)havo, vmbo
theoretisch, kader en basis biedt het Scala College verschillende mogelijkheden, zowel voor
praktisch als theoretisch ingestelde leerlingen.
We streven naar een hoge leeropbrengst in een positief pedagogisch klimaat, met aandacht
voor het groepsproces in de (mentor)klas en met oog voor de ontwikkeling van de
individuele leerling.
Visie
Op het Scala College leer je met elkaar hoe je zelfstandig en met vertrouwen jouw toekomst
aan kunt. Leidend in ons handelen is de optimale ontwikkeling van iedere leerling. Dit in
samenwerking met ouders en overige betrokkenen. We zijn er trots op een bijdrage te
kunnen leveren aan de persoonlijke ontplooiing van jongeren.
Het leerproces richt zich op kennis en vaardigheden om veranderingen aan te kunnen. De
moderne globaliserende maatschappij vraagt immers om mensen die zich blijvend en in
contact met anderen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren omgaan
met verschillen, openstaan voor anderen en van elkaar willen leren. Nieuwsgierigheid,
creativiteit, flexibiliteit, initiatief, samenwerken, zelfvertrouwen, zelfdiscipline en
reflectievermogen zijn de motoren om de toekomst aan te kunnen.
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1.2 Onze werkwijze
Organisatie en locaties
Het Scala College is een school met ongeveer 2400 leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven
op drie relatief kleinschalige vestigingen waar leerlingen zich snel thuis voelen. De leerlingen
volgen het lesprogramma in hun klas met het daarbij horende aantal uren. Daarnaast volgen
leerlingen in de onderbouw en in mindere mate in de bovenbouw lesuren gericht op een
speciaal accent naar keuze. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid ten aanzien van het
eigen leerproces worden gestimuleerd door de lijn geleid-begeleid-zelfstandig leren en
nemen in de richting van de bovenbouw toe.
Op de drie vestigingen zijn verschillende teams werkzaam. Ieder docententeam verzorgt het
onderwijs aan 200 tot 250 leerlingen. Een team bestaat uit een teamleider en een groep van
ongeveer twintig docenten en mentoren. De teams zijn verantwoordelijk voor de resultaten, de
sociaal-emotioneel ontwikkeling en het welbevinden van hun leerlingen. De mentor van iedere klas
doet dit in het bijzonder. In ieder team is het interne zorgteam vertegenwoordigd door een intern
begeleider, die zich samen met de mentor, docenten en teamleider inzet voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben.
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de overkoepelende zorgstructuur en het zorgbeleid op
alle locaties van de school. Een van de vestigingsdirecteuren is de uiteindelijke verantwoordelijke
voor de vormgeving en de kwaliteit van de ondersteuning in de school.
Passend onderwijs op het Scala College
Op het Scala College willen wij dat alle leerlingen, hun ouders en medewerkers zich welkom en veilig
voelen. Wanneer hier sprake van is, kunnen leerlingen in de omgeving van de school en de klas tot
het leren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden en attituden komen.
Leerlingen met extra onderwijsbehoeften zullen na hun jaren op het Scala College hun intrede doen
in de maatschappij. Voor hen is het ook van belang om gedurende hun schooltijd de kennis en
vaardigheden te ontwikkelen en de persoonlijke ontwikkeling door te maken om zich hierin
zelfstandig te redden. Op het Scala College kunnen deze leerlingen waar nodig gebruik maken van
specifieke faciliteiten, die passen bij hun onderwijsbehoefte(n). Daarnaast worden deze leerlingen
gestimuleerd om hun vragen te stellen, voor zichzelf op te komen en assertief en zelfstandig te
handelen.
De leerling en zijn eigen doelen zijn ons uitgangspunt. De leerling denkt dus mee over wat hij nodig
heeft om tot schoolsucces te behalen. Wij gaan hierbij uit van de kwaliteiten van een leerling, wat
een leerling al kan en wat hij (nog) nodig heeft om op school of thuis tot leren te komen. We
beschouwen iedere situatie dus als uniek en bekijken wat er daarbij en op dat moment nodig is. In
gesprek met de leerling en het maken van afspraken, betrekken wij de leerling en zetten wij in op
wat voor de leerling werkt.
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Goede samenwerking met leerlingen en ouders is van groot belang als de ontwikkeling van
onze leerlingen om extra aandacht vraagt. Deze pedagogische driehoek, leerling-oudersschool, staat voorop. Onze eigen mogelijkheden versterken we door middel van de
expertise van de ketenpartners en andere onderwijs- of zorgprofessionals. Op die manier
worden onze leerlingen zo goed mogelijk en zo passend mogelijk ondersteunend in hun
groei. Het streven is zoveel mogelijk begeleiding op maat te bieden binnen de omgeving van
het Scala College en waar nodig te verwijzen naar een passende V(S)O school in de regio.
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2. Ondersteuningsstructuur
Wij hanteren het onderstaande model voor basis- en extra ondersteuning.

Figuur 1: Model basis- en extra ondersteuning op het Scala College.

In de school krijgt de basisondersteuning vorm in elke les. Dit gebeurt op de volgende wijze:
 een positief groepsklimaat en proactief klassenmanagement;
 de begeleiding bij het sociale groepsproces en de veiligheid in de klas door de
docenten en de mentor;
 het Scala Les en instructie Model (SL!M), waarin sprake is van een overzichtelijke
lesinrichting en overzichtelijke lesdoelen. In de hogere leerjaren neemt de
verantwoordelijkheid van de leerling toe en wordt hun zelfstandigheid
gestimuleerd;
 de digitale kennisbank voor docenten en mentoren, die hen toegang geeft tot
informatie over en materiaal voor het differentiëren in de klas en het omgaan met
leer- en gedragsproblemen in de klas;
 de advisering van docenten en mentoren door de interne begeleiders in ieder team.
In het fasemodel (bijlage 1) is vastgelegd welke functionarissen in de school betrokken zijn
in de basis- en extra ondersteuning. Ook is hierin vastgelegd door wie en wanneer het
handelen geëvalueerd wordt. Op die manier borgen we het planmatig werken in de
ondersteuningsstructuur.
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Dit model is in lijn met het handelingsgerichte werken (HGW) van het Scala College bij de
ondersteuning en begeleiding van leerlingen. Hierbij worden zes uitgangspunten gehanteerd:
1. We stellen de onderwijsbehoeften van de leerling centraal.
2. We kijken naar het positieve in de situatie.
3. We werken doelgericht, bij voorkeur met de leerdoelen van de leerling, en
evalueren de gestelde doelen regelmatig.
4. We werken samen met de omgeving van de leerling, thuis en in de klas, en werken
samen met de ketenpartners van de school.
5. De samenwerking is constructief en gericht op het behalen van schoolsucces.
6. Onze werkwijze is systematisch en transparant.
Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen als er een goedlopende samenwerking is
tussen hun ouders en de school. Om die reden worden ouders betrokken bij de
ontwikkeling van hun kind op school. Zij zijn ervaringsdeskundige als het gaat om hun kind
en kunnen aangegeven wat er voor hun kind het beste werkt. Daarnaast spelen ouders een
essentiële rol in de ondersteuning die thuis geboden wordt bij de schoolse ontwikkeling van
hun kind.
Wanneer de ouders van leerlingen gescheiden zijn en beiden met het ouderlijk gezag zijn
belast, dan geeft het Scala College de voorkeur beide ouders te informeren over hun kind.
Dit kan in één gezamenlijk gesprek op de daarvoor bestemde overlegmomenten. Als dit niet
overeenkomt met de wens van (één van) de ouders, dan vertrouwen wij erop dat één ouder
de contactpersoon is en dat deze de andere ouder informeert. Indien een van de ouders is
belast met het ouderlijke gezag, dan voorziet het Scala College deze ouder van informatie.
Als de ouder zonder gezag bij het Scala College om informatie over zijn kind verzoekt, dan
zijn wij bij wet verplicht om informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden van het
kind te delen.
In sommige situaties vraagt de hulpvraag van leerlingen of ouders om meer specialistische
ondersteuning van de leerling, thuis of op school, vragen. Om die reden heeft het Scala
College een goede samenwerking met haar ketenpartners, zoals de leerplichtambtenaar,
jeugdverpleegkundige of de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband. Waar
nodig wordt ook de samenwerking met externe zorgexperts gezocht.
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2.1 Aannamebeleid
Instroom vanuit het basisonderwijs
In de regio Midden Holland en Rijnstreek zijn gezamenlijke afspraken* gemaakt rondom de overstap
van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet
onderwijs (VO) hanteren het schooladvies van de basisschool voor plaatsing. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de plaatsingswijzer, waarmee het basisonderwijs het advies motiveert.
Het Scala College hanteert ten behoeve van een goede overstap leerlingen van het basis- naar het
voortgezet onderwijs de onderstaande procedure:
1. Ouders schrijven hun kind voor 15 maart schriftelijk in bij het Scala College voor een
schoolniveau dat aansluit bij het schooladvies van de basisschool.
2. Het Scala College start met de screening van alle leerlingen om te onderzoeken of zij de
aangemelde leerling een passende onderwijsplek kunnen bieden. Hiervoor wordt de
informatie uit het overstapdossier van de leerling geraadpleegd en wordt eventueel een
gesprek met de leerling en zijn ouders gevoerd.
* De onderzoekstermijn is 6 weken en kan met maximaal met 4 weken verlengd worden. Als
ouders hun kind aanmelden bij twee scholen, heeft de school van eerste aanmelding, de
voorkeursschool, onderzoekplicht en zorgplicht.
3. De leerling en zijn ouders worden uiterlijk 1 mei geïnformeerd over de plaatsing op het Scala
College.
4. Naar aanleiding van de eindtoets kan de basisschool het advies heroverweging. Dit moet
voor 1 juni aan het Scala College doorgegeven zijn.
5. Voor de start van het nieuwe schooljaar vindt de warme overdracht tussen de leerkracht van
groep 8 en het Scala College plaats.
Voor de overstap van leerlingen met extra onderwijsbehoeften hanteert het Scala College dezelfde
procedure. Voor deze leerlingen vinden er aan het begin van april warme overdrachten plaats op
initiatief van de basisschool. In deze overdracht brengt het Scala College in kaart wat de extra
onderwijsbehoeften van de leerling zijn en of het mogelijk is om deze leerlingen te bieden wat hij
nodig heeft. Mocht na deze overdracht blijken dat het Scala College onvoldoende tegemoet kan
komen aan de extra onderwijsbehoeften van de leerling, dan is het Scala College er verantwoordelijk
voor om samen met de ouders te zoeken naar een passende onderwijsplek voor de leerling. Mocht in
overleg met de ouders en de basisschool blijken dat het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de best
passende onderwijsplek is, dan is het Scala verantwoordelijk voor de aanvraag van de
toelaatbaarheidsverklaring (TLV). In dat geval neemt het Scala College in overleg met ouders contact
op met een collega-school of schakelt het onderwijsloket van het samenwerkingsverband. Bij de
aanmelding van alle leerlingen gaan we er vanuit dat de ouders van de leerling alle benodigde
informatie verstrekken over de onderwijsbehoefte van hun kind. Daarnaast gaan we er vanuit dat de
basisscholen een deskundig onderwijskundig advies verstrekken en de bijbehorende gegevens uit het
onderwijskundig rapport delen.
Instroom vanuit het voortgezet onderwijs
Voor de tussentijdse overstap in het voortgezet onderwijs hanteert het Scala College hanteert de
onderstaande procedure:
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1. Na de schriftelijk aanmelding van de leerling bij het Scala College, gaat het Scala College gaat
na of er een gesprek tussen de aanleverende school en de ouders heeft plaatsgevonden over
de reden van aanmelding op het Scala College. Indien zo’n gesprek niet heeft
plaatsgevonden, geeft het Scala College aan dat zo’n gesprek eerst moet plaatsvinden
alvorens een aanmelding in behandeling kan worden genomen.
2. Het Scala College meldt bij de aanleverende VO school dat de ouders een aanmelding
hebben gedaan.
3. Het Scala College vraagt, wanneer het wenselijk is om het aanmeldtraject voort te zetten,
toestemming aan de ouders, en in het geval van een leerling die 16 jaar of ouders is ook aan
de leerling, om het dossier van de leerling bij de aanleverende school op te vragen.
Onderwijskundige gegevens kunnen zonder toestemming van ouders/wettelijk
vertegenwoordiger worden overgedragen.
4. De aanleverende school draagt het volledige dossier over aan het Scala College, zodat een
realistisch beeld van de leerling en zijn onderwijsbehoeften gevormd kan worden. De
aanleverende school houdt geen informatie achter over de eventuele problemen met of
ondersteuningsbehoefte van de jongere. De scholen overleggen op het niveau van
teamleiders met elkaar wat zij de meest passende en wenselijke plek voor de leerling vinden.
5. Indien het Scala College de leerling wil aannemen, dan wordt hier na het informeren van de
leerling en zijn ouders toe over gegaan. Er zal in een aanmeldingsgesprek met de leerling en
zijn ouders worden gekeken naar wat de leerling nodig heeft om op het Scala College
succesvol te zijn.
6. Indien het Scala College twijfels heeft over de plaatsing van de leerling, dan worden de
leerling en zijn ouders geïnformeerd en de aanleverende school geïnformeerd.
7. Het Scala College schakelt vervolgens het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband in
om in gezamenlijk overleg met de leerling, zijn ouders en de scholen tot de meest passende
onderwijsplek voor de leerling te komen.
Uitstroom naar vervolgonderwijs
De decaan van de school is verantwoordelijk voor het overdragen van de uitstroomgegevens van de
leerling. Deze is op de bovenbouwlocaties aanwezig.

2.2 Basisondersteuning
In de klas biedt de docent leerlingen een fysiek en sociaal veilige omgeving. Hierbij is
oprechte aandacht voor iedere leerling van groot belang. Zo presteren leerlingen beter als
ze zich gehoord en gezien weten en zich prettig voelen in de klas.
Het pedagogisch-didactische instructiemodel SL!M (Scala Les en Instructie Model) zorgt
voor een overzichtelijke lesinrichting, structuur en overzichtelijke lesdoelen. Daarnaast is er
in ieder les ruimte voor momenten van samenwerken en zelfstandig werken. Docenten
kunnen aan de hand van SL!M ook gebruik maken van instructietafels waar de instructie kan
worden herhaald voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. In de onderbouw wordt
SL!M frequent door docenten ingezet. Dit vergemakkelijkt de overstap van leerlingen tussen
het basis- en voortgezet onderwijs. In de hogere leerjaren wordt er een groter beroep
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen. Op deze manier
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werken wij stapsgewijs aan het verzelfstandigen van de leerling richting vervolgopleiding en
de maatschappij.
In de les worden leerlingen ondersteund bij het zich eigen maken van de vakinhoud en de
bijbehorende vaardigheden. Buiten de les bieden docenten waar nodig eventueel vakinhoudelijke
ondersteuning aan hun leerlingen. Dit gebeurt op initiatief van de leerling. Docenten monitoren de
vakinhoudelijke ontwikkelingen van leerlingen en signaleren moeilijkheden of stagnatie in de
ontwikkeling van individuele leerlingen. Deze signalen geven docenten door aan de ouders en de
mentor van de leerling.
In de school is er sprake van een positief regelbeleid in de lessen en zijn er schoolbrede afspraken
met betrekking tot omgangsvormen en communicatie. Docenten en andere medewerkers maken
gedurende de hele schooldag contact met leerlingen en ondersteunen hen waar nodig.
De mentor als spil
Elke leerling op het Scala College heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de
leerling en zijn ouders. De mentor is verantwoordelijk voor het monitoren van de resultaten, de
ontwikkeling en het welzijn van de leerling op school. Bij knelpunten of bijzonderheden gaat de
mentor altijd in gesprek met de leerling en zijn ouders. De mentorbegeleiding heeft ten doel om
leerlingen een verantwoordelijke en zelfstandige houding bij te brengen ten aanzien van hun eigen
leerproces. Hoe jonger een leerling is, hoe intensiever de begeleiding door de mentor.
De mentor biedt de volgende basisondersteuning in de eerste lijn:
1. Creëren van een veilig groep en leeromgeving.
2. Klassikale of individuele ondersteuning bij huiswerkhouding en huiswerkaanpak.
3. Individueel contact met de leerling over zijn ontwikkeling.
Alle mentoren besteden aandacht aan positieve groepsvorming en een veilige (leer)omgeving. Zij
worden hier door de teamleider bij ondersteund. In de eerste periode van het schooljaar wordt het
sociale proces intensief door de mentor in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd. Ook heeft
de mentor aandacht voor de omgang met elkaar, in de klas en via sociale media.
De mentor ondersteunt de leerling daarnaast bij zijn huiswerkhouding en huiswerkaanpak. In de
brugklas wordt in de eerste periode intensief en klassikaal gewerkt aan het hanteren van een agenda
en het dagelijks maken van het huiswerk. Tegen het einde van de eerste periode is aandacht voor het
voorbereiden van de eerste toetsweek aan de hand van passende studievaardigheden. In de brugklas
is de methode Breingeheimen beschikbaar en is er op die manier aandacht voor het ‘leren leren’.
Tevens houdt de mentor individuele mentorgesprekken met de leerling. Hier gaat de mentor in
overleg met de leerling op zoek naar de kwaliteiten van de leerling en naar wat de leerling op school
nodig heeft om succesvol te kunnen leren. Waar nodig gaat de mentor op regelmatige basis met de
leerling in gesprek en wordt er aan specifieke doelen gewerkt. De mentor heeft in ieder geval twee
keer per schooljaar een voortgangsgesprek met de leerling en zijn ouders. Wij verwachten van
ouders dat zij mee denken over de ontwikkeling en ondersteuning van hun kind en dat zij hun kind
thuis ondersteunen in de ontwikkeling van schoolse- en studievaardigheden.
Waar nodig kan de mentor de teamleider of de interne begeleider van het team benaderen voor
advies. De mentor blijft leidend in het contact met de leerling en zijn ouders en maakt gebruik van de
adviezen van de expertise en ondersteuning in de tweede lijn.
Als er meer ondersteuning nodig is dan de mentor kan bieden, wordt in overleg met de leerling en
zijn ouders en de interne begeleider gezocht naar extra interne en/of externe
ondersteuningsmogelijkheden. Deze gezamenlijke afspraken om de leerling de ondersteuning te
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bieden die hij nodig heeft, worden vastgelegd in een kort individueel ontwikkelingsperspectief plan
(OPP). Dit plan biedt de leerling ondersteuning in de verschillende lessen en valt binnen de tweede
lijn van de basisondersteuning van de school. De mentor deelt het OPP met alle docenten van de
leerling.
De mentor registreert de ontwikkeling van de leerling in het digitale leerlingvolgsysteem SOMToday.
Zorgelijke signalen over de ontwikkeling van de leerling en gemaakte afspraken met de leerling en
zijn ouders, worden hier door de mentor in geregistreerd.
Dyslexie en dyscalculie
Alle leerlingen moeten een diploma kunnen halen dat bij hun intellectuele capaciteiten past,
ongeacht de leerstoornissen die de leerling kunnen belemmeren. Om die reden biedt de school
leerlingen die te maken hebben met dyslexie of dyscalculie basisondersteuning aan. We doen dit in
de vorm van twee steunpunten. Zij organiseren faciliteiten voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
en adviseren hun docenten en mentoren.
Het steunpunt dyslexie biedt ondersteuning aan vakdocenten en mentoren bij de ondersteuning
leerlingen met dyslexie. Om die reden is aan ieder team een dyslexiecoach verbonden. Daarnaast
verzorgt het steunpunt de signalering van taal- en spellingsmoeilijkheden in de brugklas. De
dyslexiecoaches organiseren de registratie en organisatie van de faciliteiten waar leerlingen met
dyslexie gedurende toetsmomenten, schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen gebruik
van kunnen maken. Ten slotte is het steunpunt een expertiseorgaan en houdt het docenten en
mentoren op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van dyslexie. De faciliteiten voor
leerlingen met dyslexie zijn vastgelegd in het dyslexiebeleid*.
Het steunpunt dyscalculie verzorgt de signalering van leerlingen met ernstige rekenproblemen en de
registratie en organisatie van de faciliteiten waar leerlingen met dyscalculie gedurende
toetsmomenten, schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen gebruik van kunnen maken.
Ook functioneert het steunpunt dyscalculie als adviesorgaan voor leerlingen, ouders/ verzorgers en
medewerkers van het Scala College. De faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie zijn vastgelegd in
het dyscalculiebeleid*.
Nederlands als tweede taal (NT2)
Sommige leerlingen verblijven nog maar kort in Nederland en/ of hebben het Nederlands niet als
moedertaal. Waar nodig biedt het Scala College deze leerlingen extra ondersteuning. Het doel van de
begeleiding is om de leerling de Nederlandse taal te laten beheersen op hetzelfde niveau als zijn
klasgenoten.
De NT2 begeleiding is voor leerlingen van alle schoolniveaus en vindt plaats in groepen van ongeveer
tien leerlingen. In de lessen wordt gewerkt aan woordenschat en leesvaardigheid. In overleg en waar
nodig is extra ondersteuning voor spreekvaardigheid of schrijfvaardigheid mogelijk. Er wordt gewerkt
met muiswerk (woordenschat), Ad Appel en Taalsterk (leesvaardigheid). De leerlingen werken op het
schoolniveau waarin zijn zitten en worden begeleid naar de referentieniveau 2F, 3F of 4F. De lesstof
wordt zoveel mogelijk via de computer aangeboden.
De NT2 begeleiding is geen bijles Nederlands. Om die reden is er geen aandacht voor zaken als
grammatica, spelling of het maken van werkstukken. Hiervoor kan de leerling bij de docent
Nederlands terecht.
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Ondersteuning van (meer- of hoog-) begaafde leerlingen
Sommige leerlingen hebben op cognitief gebied (extra) uitdaging nodig. Het Scala College biedt deze
leerling ondersteuning op maat, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. De kwaliteiten
én de onderwijsbehoeften van de leerling zijn hiervoor het uitgangspunt. Nadat docenten signaleren
dat een leerling meer uitdaging nodig heeft, informeren zij de mentor hierover. De mentor verkent in
overleg met de leerling en zijn ouders, welke ondersteuningsbehoefte op de domeinen kennis,
vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling of gedrag heeft. Aan de hand hiervan wordt gezocht naar
mogelijkheden om de leerling meer uitdaging te bieden. Dit kan door middel van individuele of
gezamenlijke (vakoverstijgende) projecten of het volgen van lessen in een ander leerjaar. De
gemaakte afspraken en doelen worden in overleg met de leerling, zijn ouders, de mentor, de
teamleider en de intern begeleider vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsperspectief plan
(OPP). Dit OPP wordt in ieder geval twee keer per schooljaar geëvalueerd.
Sociaal-emotionele ondersteuning
Welbevinden en leren gaan hand in hand. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied
van prestatiedruk of stress kunnen in de onder- en bovenbouw gebruik maken van de
faalangstreductietraining. Deze groepstrainingen worden jaarlijks door de school georganiseerd en
gegeven door twee interne experts. De training beslaat 6 tot 8 bijeenkomsten en wordt ingeleid met
een ouderavond. Er is een training voor leerlingen in de onderbouw en een training voor leerlingen
in de bovenbouw.
Voor meisjes die moeite hebben met het aanvoelen en aangeven van hun eigen grenzen, wordt de
meidenweerbaarheidstraining aangeboden. Deze training wordt gegeven voor een interne expert en
beslaat zo’n 6 tot 8 bijeenkomsten. Meiden in de onderbouw kunnen hier gebruik van maken. Deze
groepstraining wordt jaarlijks georganiseerd.
Verder biedt het Scala College in samenwerking met GO! voor jeugd jaarlijks een sociale
vaardigheidstraining aan in de vorm van Rots en Water training. De training is ook toegankelijk voor
andere jongeren in Alphen aan den Rijn. Voorafgaande aan deze training vindt er een intake met de
leerling en zijn ouders plaats. De training omvat acht bijeenkomsten en wordt op het Scala College
gegeven.
Voor alle sociaal-emotionele ondersteuning geldt dat de docenten en/ of de mentor behoeften op dit
gebied bij de leerling kunnen signaleren. In overleg met de leerling en zijn ouders meldt de mentor
de leerling aan voor de ondersteuning.
Vertrouwensteam
Soms spelen er in het leven van de leerling zaken waar de leerling in vertrouwelijkheid over wil
praten. Dit kan zorgen van de leerling over zichzelf of zijn thuissituatie betreffen en kan ik het
geval van pesten, (seksuele) intimidatie of geweld gelden. Voor het bespreken van deze zaken,
kunnen leerlingen gebruik maken van het vertrouwensteam. Dit team bestaat uit docenten die
individuele gesprekken kunnen voeren met de leerling. In maximaal vijf gesprekken beoordeelt
de vertrouwenspersoon of de leerling doorverwezen moet worden naar professionele
hulpverlening voor passende ondersteuning. Voor individuele gesprekken kunnen leerlingen
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zelfstandig contact opnemen met het vertrouwensteam. De mentor kan hier ook naartoe
doorverwijzen of bemiddelen in het contact tussen de leerling en de vertrouwenspersoon. De
ouders van de leerling worden geïnformeerd over de gesprekken en worden betrokken bij
eventuele vervolgstappen richting de professionele hulpverlening. Op iedere locatie zijn
minimaal twee vertrouwenspersonen beschikbaar voor leerlingen. De namen en
contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden op de website van de school.
Preventieve maatregelen verzuim en ziekte
Het Scala College werkt actief samen met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Alphen aan den
Rijn en de GGD Hollands Midden om verzuim en ziekte in kaart te brengen, te voorkomen en waar
nodig de leerling en zijn ouders passende ondersteuning te bieden. Het opgestelde protocol* biedt
inzicht in de afspraken die het Scala College hanteert omtrent verzuim.
De leerplichtambtenaar houdt maandelijks een preventief leerplichtspreekuur op alle vestigingen.
Leerlingen die regelmatig te laat komen of verzuimen, kunnen hier door hun teamleider voor
aangemeld worden. Ouders zijn altijd welkom om hierbij aan te sluiten. Het doel van dit spreekuur is
om de leerling te wijzen op de gevolgen van het verzuimgedrag en om inzicht te krijgen in de
achtergrond van het verzuim. In sommige situaties wordt samen met de leerling en zijn ouders
gezocht naar mogelijkheden voor passende ondersteuning ter voorkoming van (meer) verzuim. De
leerplichtambtenaar werkt om deze reden samen met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan
de school. Naar aanleiding van het spreekuur informeert de leerplichtambtenaar de leerling, zijn
ouders en de school per brief.
Bij het veelvuldig ziekmelden van een leerling, kan door de school een consult bij de
jeugdverpleegkundige van de GGD worden aangevraagd. De teamleider doet dit in overleg met de
interne begeleider van het team. Dit consult met de leerling, even eventueel met ouders, vindt op
school plaats. De jeugdverpleegkundige informeert de leerling, zijn ouders/ verzorgers en de school
per brief.
Tevens voert de jeugdverpleegkundige ieder schooljaar het gezondheidsonderzoek uit bij leerlingen
uit klas 2 en klas 4. Daarnaast hanteert de school in samenwerking met de GGD een protocol
medicijnverstrekking*.
Incidentenregistratie en anti-pestbeleid
Om de school een veilige plek te laten zijn voor iedere leerling en het personeel, wordt een
incidentenregistratie bijgehouden. Hier is op alle locaties een teamleider voor verantwoordelijk. Het
doel van de registratie is zicht te krijgen op de veiligheidssituatie in de school en aan de hand hiervan
preventief beleid in te zetten. Op die manier kan in de toekomst doeltreffend gehandeld worden of
kunnen incidenten voorkomen worden.
Ook sociale veiligheid vinden wij van groot belang. Het personeel van het Scala College ziet actief toe
op de naleving van de omgangsregels in de klas en in de school. Door leerlingen actief aan te spreken
op hun gedrag en hen te wijzen op hun eigen rol, krijgen ze inzicht in hun eigen handelen. Wij vinden
(vormen van) bereiding, pesten, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie ontoelaatbaar en
hanteren om die rol een anti-pestprotocol*. Hierin zijn de stappen opgenomen die docenten,
mentoren en teamleiders, eventueel ondersteund door de anti-pestcoördinatoren in de school,
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ondernemen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Een uiterste maatregel is schorsing of
verwijdering van een leerling. Deze regels zijn opgenomen in het leerlingenstatuut*.

2.3 Extra ondersteuning
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig, dan in de basisondersteuning wordt
aangeboden. De mentor en teamleider kunnen dit signaleren en betrekken dan de intern begeleider
van het team. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de extra
ondersteuning. Dit gebeurt in samenwerking met docenten, mentoren en met experts binnen en
buiten de school.
Flexibel Zorgadvies team
De interne begeleider betrekt voor (advies over) de extra ondersteuning van leerlingen bij voorkeur
één of enkele ketenpartners. Dit kan vorm krijgen in een overleg, een flexibel zorgadvies team
(flexZAT). Bij een flexZAT kunnen de volgende partijen betrokken zijn:

de leerling,

de ouders,

de mentor,

de intern begeleider,

een externe gedragsdeskundige,

de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband MHR,

eventuele overige ketenpartners van de school, zoals de leerplichtambtenaar of de
jeugdverpleegkundige.
Bij langdurig zieke leerlingen, slechthorende of slechtziende leerlingen wordt bij voorkeur ook een
begeleider Passend Onderwijs van de Ambulante Educatieve Dienst (AED) betrokken.
De samenstelling van een flexZAT kan verschillen. De ketenpartners worden afhankelijk van de
situatie, de onderwijsbehoefte van de leerling of de hulpvraag van het Scala College uitgenodigd. Het
lukt niet altijd om alle gewenste betrokkenen deel te laten nemen aan het flexZAT. Om die reden
vindt soms advisering ‘op afstand’ plaats.
In het flexZAT wordt de situatie besproken en worden afspraken gemaakt om het schoolsucces van
de leerling te vergroten. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief
plan (OPP), opgesteld door de betrokken interne begeleider. In het OPP worden doelen opgesteld en
afspraken vastgelegd gericht op een realistisch en passend uitstroomperspectief voor de leerling. Het
OPP wordt opgenomen in het leerlingvolgsysteem.
Gedurende het flexZAT kan duidelijk worden dat er meer ondersteuning nodig is, dan de interne
zorgstructuur van het Scala College toe staat. Ook kan er geconcludeerd worden dat een tijdelijke
plaatsing buiten het Scala College de beste kansen biedt voor terugkeer van de leerling op school.
Om die reden kan er in een flexZAT gezocht worden naar een passende vorm van (tijdelijk) onderwijs
voor de leerling op een andere school, bijvoorbeeld bij de onderwijs opvang voorziening (OOV) van
het samenwerkingsverband of in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Op de OOV werkt de
leerling aan zijn schoolwerk en persoonlijke leer- of gedragsdoelen om zo de terugkeer naar het Scala
College te realiseren. Om het perspectief van de leerling te monitoren, zijn er regelmatig
evaluatiegesprekken met de leerling, zijn ouders en de vertegenwoordiger van het Scala College op
de OOV. De OOV geeft na de afgesproken termijn een advies over de meest passende onderwijsplek
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voor de leerling. Het Scala College is verantwoordelijk voor de (les en toets) materialen gedurende de
tijd van de leerling op de OOV. De intern begeleider van het Scala College is verantwoordelijk voor
de organisatie hiervan.
Faciliteiten extra ondersteuning en interne arrangementen
In het OPP worden ook ondersteunende faciliteiten voor de leerling opgenomen. Naast de wettelijke
faciliteiten rondom het maken van (school)examens, kunnen wij leerlingen het volgende bieden:
 Een pauze-rustlokaal voor leerlingen die gedurende de dag behoefte hebben aan rustige en
prikkelarme omgeving. Dit kan ook worden ingezet voor leerlingen die behoefte hebben aan
het mentaal rustig voorbereiden van hun lesdag.
 Een time-out voor leerlingen die gedurende hun lessen een moment van ontspanning of
reflectie nodig hebben.
 Een volgschrift voor leerlingen die zich kunnen ontwikkelen aan de hand van terugkoppeling
van de docenten op hun gedrag.
 Individuele ondersteuning op het gebied van gedrag of studievaardigheden als gevolg van
een vastgestelde onderwijsbeperking of ontwikkelingsstoornis. De interne begeleiders
kunnen deze begeleiding ongeveer vijf keer bieden.
De volgende interne arrangementen worden aangeboden voor leerlingen met extra
onderwijsbehoeften:
1. Studiestructuur uur (SSU). Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van
overzicht houden op hun schoolwerk en het stellen van prioriteiten als gevolg van een
vastgestelde onderwijsbeperking ondersteuning of ontwikkelingsstoornis leren in het SSU om
hun schoolwerk te plannen, structureren en organiseren. Het SSU wordt iedere periode
gegeven aan een groep van maximaal tien leerlingen en verzorgd door de interne
begeleiders.
2. Individuele coaching door de begeleider Passend Onderwijs (BPO’er). De BPO’er kan
leerlingen gedurende een specifieke periode begeleiden bij specifieke onderwijsbehoeften
als gevolg van ontwikkelingsproblematiek die samen kunnen gaan met bijvoorbeeld
(vermoedens van) ADHD, autisme of andere gediagnosticeerde gedragsproblemen. De
begeleiding wordt vormgegeven aan de hand van doelen die zijn opgenomen in het
ontwikkelingsperspectief plan. Dit wordt opgesteld in overleg met alle betrokkenen, inclusief
de leerling zelf.
Interne meldcode en JeudgMATCH
In sommige situaties ontstaan bij het Scala College zorgen over de acute of structurele (fysieke,
psychische of seksuele) veiligheid van een leerling. In dat geval hanteren we een interne meldcode*
en delen wij onze zorgen de leerling en zijn ouders. Aan de hand van het afwegingskader voor
onderwijs en leerplicht bespreken we met de leerling en zijn ouders of hulpverlening ingezet kan
worden om de bestaande zorgen weg te nemen. Na overleg kunnen wij onze ketenpartners hierbij
betrekken. Bij zorgen om de acute of structurele veiligheid van een leerling, winnen wij altijd advies
in bij Veilig Thuis. Wanneer de leerling of zijn ouders hulpverlening of ondersteuning weigeren of
onze zorgen na een afgesproken termijn niet zijn weggenomen, dan zullen wij een melding doen bij
Veilig Thuis. De leerling en zijn ouders worden hier in alle gevallen over geïnformeerd.
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Het intern zorgteam maakt in de samenwerking met zorgprofessionals gebruik van de landelijke
verwijsindex. In onze regio gebeurt dat via JeugdMATCH (JM). Dit is een digitaal registratiesysteem
waar professionals hun betrokkenheid bij een leerling registreren, zodat zij net elkaar in contact
kunnen komen. Op die manier kan er afstemming plaats vinden en kan de leerling zo passend
mogelijk geholpen worden. Op het Scala College gebeurt het registreren in JeugdMATCH wanneer wij
zorgen hebben om een leerling of de thuissituatie van de leerling en wanneer wij in die situatie
behoefte hebben aan samenwerking met externe professionals. De leerling en zijn ouders worden
hier in alle gevallen over geïnformeerd.

2.4 Grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden
Het Scala College is een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Hierdoor zijn wij niet in staat alle
ondersteuning of specialistische zorg te leveren, die voor het optimaal functioneren van de leerling
nodig is. Om die reden zijn wij gericht op samenwerking en maken wij gebruik van de expertise en
professionaliteit van onze partners. Het komt regelmatig voor dat er naast de inzet van onze
docenten, mentoren, teamleiders en interne begeleiders samen wordt gewerkt met meerdere
hulpverleners in en om de school.
De grens van de ondersteuningsstructuur van de school is bereikt als de leerling niet toe
komt aan leren en ontwikkelen op school. Dit is het geval als de leerling niet op school komt
of, na een afgesproken periode van opbouw, niet in staat is voor langere tijd deel te nemen
aan het onderwijsproces. Onze grens wordt ook bereikt als de leerling gedrag vertoont
waardoor hij in de les niet te handhaven is of als de docent in de les een onevenredig deel
van zijn tijd kwijt is aan de leerling en het onderwijsleerproces of de veiligheid van de rest
van de groep in gevaar komt.

16

3. Groeimogelijkheden van de ondersteuning
Passend Onderwijs op het Scala College is continu in ontwikkeling. De afgelopen jaren is er ingezet op
het vormen van een visie op Passend Onderwijs en een sluitende ondersteuningsstructuur. Ook is er
geïnvesteerd in de samenwerking met ouders en ketenpartners. Hierdoor wordt docenten en
mentoren een stevig netwerk voor de ondersteuning van leerlingen geboden.
Voor het Scala College is het belangrijk om de ondersteuning zoveel mogelijk op orde te hebben. Wel
zijn er altijd thema’s in de school die vragen om een nieuwe aanpak of verbeterplan. De volgende
actuele thema’s in de school hebben onze aandacht:
1.
2.
3.
4.

Handelingsgericht werken door docenten en mentoren in de school;
Prestatiedruk en schoolstress onder leerlingen;
Begeleiding van (meer- en hoog-)begaafde leerlingen;
Begeleiding van leerlingen met leerachterstanden en mogelijkheden rondom opting out
leerwegondersteunend onderwijs;
5. Aanbod van en samenwerking met jeugdhulp in de school.

3.1 Plan van aanpak 2018-2020
Ten behoeve van de versteviging van de basisondersteuning in de school zijn de volgende doelen
gesteld, geldend in de periode 2018-2020:
1. docenten en mentoren goed omgaan met de verschillen tussen leerlingen en aansluiten bij
hun onderwijsbehoeften;
2. leerlingen de juiste ondersteuning krijgen binnen de basis- en extra ondersteuning van de
school;
3. alle leerlingen de school verlaten met een diploma.
Om alle gestelde doelen te behalen, worden verschillende activiteiten in de school ingezet:
Activiteiten om de kennis en vaardigheden van docenten en mentoren te vergroten:
● De schoolleiding organiseert jaarlijks in samenwerking met de zorgcoördinator een breed
nascholingsaanbod gericht op het differentiëren, handelingsgericht werken en het
pedagogisch klimaat in de klas. Docenten en mentoren kunnen zich in overleg met hun
leidinggevende specialiseren en de kennis overdragen in het team.
● De teamleiders organiseren in samenwerking met de intern begeleiders jaarlijks enkele
trainingen handelingsgerichte gespreksvoering met leerlingen en ouders. Hier kunnen
docenten en mentoren aan deelnemen.
● Op de locatie aan de Diamantstraat wordt een groep docenten en mentoren uit met name
het vmbo team ingezet voor individuele coaching voor leerlingen. Het interne zorgteam
begeleidt deze groep.
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Activiteiten om de ondersteuningsstructuur te verstevigen en ondersteuning preventief in te zetten:
● In het zorgoverleg tussen de teamleiders en de intern begeleiders zal meer aandacht zijn
voor het stapsgewijze opschalen in ondersteuning, waarbij de mentor een spilfunctie vervult.
Er zal voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften en/ of een bedreigd
onderwijsperspectief direct gewerkt gaan worden met een ontwikkelingsperspectief plan
(OPP).
● Het interne zorgteam stelt een zorgjaarkalender op, waarin alle interne trainingen en
preventieve activiteiten voor leerlingen, zoals de faalangstreductietraining en het
leerplichtspreekuur, worden vastgelegd. Deze wordt onder de teamleiders en mentoren
verspreid en intern periodiek gepubliceerd.
● De samenwerking met GO! voor jeugd wordt in overleg met de directie en de
zorgcoördinator versterkt en verder vormgegeven. Er wordt ingezet op preventieve zorg en
gezocht naar het vergroten van het interne aanbod van preventie trainingen op het gebied
van sociale vaardigheden, faalangst-/ stressreductie en psychische klachten.
● De aannameprocedures van SEN leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
worden geëvalueerd met de teamleiders en het interne zorgteam en waar nodig verbeterd.
Activiteiten om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een diploma kunnen halen en voortijdig
schoolverlaters of thuiszitters te voorkomen:
● Het verzuimprotocol wordt aangescherpt en afgestemd met leerplicht, de GGD en het
samenwerkingsverband.
● Er wordt een begeleider passend onderwijs (BPO’er) ingezet voor de individuele begeleiding
van leerlingen in de klas.
● In klas drie en vier van de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) verkennen we de
mogelijkheden voor een leer-werktraject voor leerlingen die meer praktisch willen leren. Dit
in samenwerking met het MBO Rijnland. We rekenen erop dat enkele leerlingen met dit
traject kunnen starten in schooljaar 2019-2020.
‘Opting out’ van leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO)
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gelden nieuwe afspraken over het leerwegondersteunend
onderwijs (LWOO) en organiseert het samenwerkingsverband de toewijzing hiervan op andere wijze
dan voorheen. Dit biedt de mogelijkheid om ondersteuningsbudget aan te vragen voor VMBO
leerlingen met een achterstand op het gebied van taal (begrijpend lezen of spelling), rekenen of die
moeite hebben met automatiseren. Op het Scala College willen wij deze leerlingen meer individuele
ondersteuning bieden en werken wij in de VMBO basis en kader klassen met een kleiner
leerlingaantal, (tot maximaal 25 leerlingen). Hierdoor kan de docent tijdens de les meer aandacht en
tijd kan besteden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben en wordt uitval of afstroom
beperkt.
Begeleiding (meer- en hoog-)begaafde leerlingen
Het Scala College sluit in het schooljaar 2018-2019 aan bij de ontwikkeling van beleidsstappen en de subsidieaanvraag voor de ministeriële regeling voor de begeleiding van
begaafde leerlingen. Aan de hand hiervan wordt bekeken welke mogelijkheden het Scala
College heeft en nog verder zal ontwikkelen voor de begeleiding van (meer- en hoog-)
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begaafde leerlingen. In de school zal een werkgroep worden gecreëerd om het beleid en de
praktische invulling vorm te geven.

Bijlagen
Bijlage 1 Fasemodel voor basis- en extra ondersteuning Scala College
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Bijlage 2 Interne zorgstructuur Scala College
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Bijlage 3 Overzicht samenwerkingspartners
Het Scala College werkt samen met de volgende ketenpartners:
Samenwerkingspartner

Activiteit

Onderwijsloket SWV

Een vaste onderwijsspecialist, orthopedagoog, is verbonden aan
onze school voor advisering in flexZATs rond mogelijke onderwijszorgarrangementen.
Advies en begeleiding bij risicovolle overstappen in het onderwijs
voor leerlingen met een complexe onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte.
Capaciteitenonderzoek, advies en begeleiding en verwijzing naar
passende onderwijsvormen als een aangemelde leerling aan de
criteria voor indicatiestelling blijkt te voldoen.
Advies en begeleiding bij thuiszittende leerlingen.

Ambulante educatieve dienst (AED)

(Preventieve) Ambulante begeleiding van leerlingen met een
fysieke beperking, langdurig zieke leerlingen of leerlingen met
een chronische aandoening.

Ziezon

Onderwijs aan leerlingen die langdurig ziek thuis zijn.

VISIO

Ambulante begeleiding van leerlingen met visusbeperkingen,
/slechtziende of blinde leerlingen.

Auris

Ambulante begeleiding van leerlingen met
problematiek, dove of slechthorende leerlingen.

Horizon/SWV

(Preventieve) Ambulante begeleiding van leerlingen met sociaal
emotionele problematiek, psychiatrische problematiek,
gedragsproblematiek.
Ondersteuning bij overstappen en verblijf Scala-OOV-Scala/elders.

OOVteam/SWV

Speciale onderwijsbegeleiding, diagnostisch-didactisch onderzoek,
training op gedragsdoelen en individuele ondersteuning van
leerlingen die tijdelijk geplaatst zijn op de Onderwijs Opvang
Voorziening.

Politie
Leerplicht
JGZ, GGD Hollands Midden
GO! Voor jeugd

Ketenpartners die ons ondersteunen door middel van advies,
consult en begeleiding. Deze ketenpartners nemen maandelijks
deel aan het zorgoverleg op het Scala College en worden, waar
nodig, door het interne zorgteam betrokken bij individuele
leerlingen.

Regionaal meld en (RMC)

Regionaal informatiepunt voor en over voortijdig schoolverlaten.
Doel is voortijdig schoolverlaters te registreren en te helpen om
een startkwalificatie te behalen.

MEE

Ondersteuning en begeleiding van leerlingen met een stoornis in
het autisme spectrum (ASS).

spraak/taal
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