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2 INLEIDING
De ontwikkeling van passend onderwijs en de invoering van de zorgplicht vraagt van scholen dat ze zich
helder en transparant positioneren en aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen
met speciale onderwijsbehoeften. Maar ook waar zij hun grenzen trekken en op welk moment ze
verwijzen naar andere onderwijsvormen.
“Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving van de basisondersteuning voor alle
leerlingen van PRO Emmen en een beschrijving van de extra ondersteuning voor leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte.”
Het vorige SOP was opgesteld in maart 2015. We hebben in dit stuk bepaald wat onze “corebusiness” is
en wat bij PRO Emmen valt onder basis -en extra ondersteuning.
In dit SOP wordt de extra- en basisondersteuning omschreven met mogelijkheden en grenzen.
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3 KORTE BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL EN LEERLING-POPULATIE
PRO Emmen is een algemeen bijzondere school voor praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs als
onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs is een vorm van eindonderwijs die opleidt voor de
arbeidsmarkt. Het praktijkonderwijs is niet kwalificatieplichtig. Onze leerlingen worden na uitstroom
vanaf 1-1-2017 geregistreerd in het doelgroepenregister.
3.1 Doel, missie en visie van PRO Emmen

PRO staat naast praktijkonderwijs voor, Positief, Respectvol en Ontdekkend, de drie pijlers voor de
basishouding die wij hanteren binnen de school en bij alle schoolactiviteiten en in het onderling contact
actief uitdragen. De inhoud van deze drie pijlers wordt tevens verwerkt in het pedagogisch klimaat wat
wordt gehanteerd binnen de school.
PRO Emmen maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO22.02.
Doel
We begeleiden de leerlingen naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de
samenleving.
Missie
Onze school heeft als missie om van onze leerlingen burgers te maken met kansen en mogelijkheden. Wij
bereiden ze hierop voor door een opleidingsprogramma aan te bieden bestaande uit de volgende
domeinen:
.

Burgerschap
De leerling ontwikkelt zich tot een sociaal vaardige, actieve en respectvolle burger, die bewuste
keuzes kan maken en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

.

Wonen
We leren de leerlingen de vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te wonen. We leiden de
leerlingen op tot gewaardeerde werknemers, waarbij ze beschikken over algemene en
vakspecifieke competenties.

.

Werken
We leren de leerlingen om zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt.

.

Vrije tijd
We leren de leerlingen bewust met hun vrije tijd om te gaan.
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Visie
PRO Emmen staat naast praktijkonderwijs voor Positief, Respectvol en Ontdekkend. Deze drie pijlers
bepalen onze basishouding. Hierbij is aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden van de
leerling. We geven hier invulling aan door:
.
invloed uit te oefenen op het onderwijsproces en het pedagogisch klimaat
.
het maximale uit elke leerling te halen
.
het leren door te doen in een levensechte leeromgeving
.
in te spelen op de veranderende maatschappij
PRO Emmen kan dit niet alleen en werkt daarom samen met externe partners.
De school volgt de leerling na het verlaten van de school nog twee schooljaren in het kader van nazorg.
Het onderwijs is gericht op burgerschap, werken, wonen en vrije tijd.
PRO Emmen heeft een leerprogramma dat is ingedeeld in de volgende vier sectoren:
. sector Economie: Catering, Detailhandel, Logistiek, Baliemedewerker, Textiele werkvormen en
Uiterlijke verzorging
. sector Zorg en Welzijn: Verzorging en Schoonmaak
. sector Groen: Bloemschikken, Plantenteelt en Groentechniek
. sector Techniek: Algemene technieken, Houtbewerking, Metaalbewerking, Metselen, Schilderen en
Fietstechniek
3.2 Leerling populatie

In de basis heeft de school leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De huidige wetgeving geeft
de ruimte om, indien nodig leerlingen van 11 jaar toe te laten tot het praktijkonderwijs, mits deze leerling
8 jaar primair onderwijs heeft gevolgd.
Ook mogen leerlingen bij hoge uitzondering t/m 19 jaar praktijkonderwijs blijven volgen. Om dit laatste te
kunnen realiseren wordt er door de school dispensatie voor deze leerling aangevraagd bij en (mogelijk)
toegekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In het schooljaar 2017-2018 zijn er 378 leerlingen. PRO Emmen verwacht de komende jaren een
demografische krimp in het aantal leerlingen.
Om toegelaten te worden tot PRO Emmen heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven nadat de leerling beoordeeld is op leermogelijkheden,
leerresultaten en eventuele sociaal-emotionele problematiek. Hieruit moet blijken dat praktijkonderwijs
de beste schoolkeus is. Deze beschikking wordt afgegeven door de Commissie van Arrangeren van het
Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO 22-02.
Voorafgaand aan de verstrekking van een toelaatbaarheidsverklaring wordt de leerling getest. Deze test
meet het niveau van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.
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Het praktijkonderwijs kent de volgende toelatingscriteria:
.
.

Het IQ van de leerling ligt tussen de 55 en 80;
De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende
domeinen, waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn:
. inzichtelijk rekenen
. begrijpend lezen
. technisch lezen
. spellen

3.3 Voedingsgebied en instroom

PRO Emmen maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO 22-02. Dit
samenwerkingsverband omvat de volgende gemeenten: Emmen, Coevorden, Vlagtwedde en BorgerOdoorn. De leerlingen op PRO Emmen zijn over het algemeen afkomstig uit deze regio. Er is vrijwel geen
grensverkeer met overige regio’s.
De meeste leerlingen komen rechtstreeks van de (speciale) basisschool op basis van een
toelaatbaarheidsverklaring PRO, maar er is ook een groep leerlingen die via terugstroom vanuit het
VMBO, OPDC of de Tussenvoorziening binnenkomt of geschakeld wordt vanuit het speciaal onderwijs,
cluster 2, cluster 3 en cluster 4.
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3.4 Uitstroomgegevens

Het onderwijsaanbod is gebaseerd op vier uitstroomprofielen. Onderstaand een overzicht van de
uitstroomgegevens:

Een klein deel van de leerlingen haalt niveau 1 van het MBO binnen het praktijkonderwijs
en stroomt door naar een MBO-2 opleiding op een ROC. Voor de meest recente
uitstroomcijfers verwijzen we naar de actuele schoolgids (www.pro-emmen.nl)
en naar de “Vensters voor Verantwoording” op de volgende website:
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2380/PRO-Emmen

De afgelopen twee schooljaren is 1 leerling verwezen naar het speciaal onderwijs.
Er wordt in het huidige schooljaar in een enkele situatie gebruik gemaakt van de
tussenvoorziening. Dit vindt plaats in situaties waarbij de school handelingsverlegen
blijkt te zijn. De benodigde ondersteuning overstijgt ons ondersteuningsaanbod
waardoor wij als school handelingsverlegen zijn.
De afgelopen jaren zijn er een aantal thuiszitters geweest vanwege multi-problematiek.
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4 AFSTEMMING ONDERWIJS OP UITSTROOM-PROFIELEN VAN DE SCHOOL
4.1 Het onderwijsaanbod van PRO Emmen

Het onderwijsaanbod is gekoppeld aan de uitstroomprofielen.
De school is verdeeld in een onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) en een bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6).
De leerjaren zijn als volgt samengesteld.
De AVO-vakken worden in alle leerjaren aangeboden. Onderstaand worden de praktijkgerichte invulling
per leerjaar weergegeven.
Leerjaar 1
Dit is een verkennende jaar waarin de leerling op zoek is naar wat hij/zij kan. De leerling volgt alle
praktijkvakken.
Leerjaar 2
In dit leerjaar onderzoek de leerling in welke sector de talenten die hij/zij heeft goed van pas komen en
belangrijk zijn. De leerling komt uiteindelijk tot één van de twee keuzes waarin hij/zij zich verder wil
ontwikkelen. De keuze kan bestaan uit twee verschillende sectoren maar ook kan het zijn dat de leerling
kiest voor twee richtingen binnen één sector.
Het volgen van een maatschappelijke stage is onderdeel van het lesprogramma. In dit kader worden er
binnen school ook activiteiten rondom een thema georganiseerd. Aandachtspunten hierbij zijn: normen
en waarden, veiligheid en integratie.
Leerjaar 3 tot januari
De leerling werkt naast algemeen vormend onderwijs aan de verschillende beroepsvaardigheden en de
daarbij behorende sociale vaardigheden, gericht op werken. De leerling doet dit binnen twee richtingen
die de voorkeur hebben. Uiteindelijk geeft de leerling aan welke van de keuzes het meeste ideaal lijkt
om in te gaan werken.
Leerjaar 3 na januari
Deze periode is gericht op een stage, welke wordt gekozen op basis van het voor de leerling ideale
uitstroomprofiel. De leerling kiest op basis van een interne stage in fase drie een voorkeurssector en
gaat tijdens de stage kijken of dit inderdaad is wat hij/zij wil.
Tevens zoekt de leerling uit welke certificaten/bewijzen van belang zijn om straks succesvol te zijn op de
arbeidsmarkt. In klas 3 vindt de voorbereiding plaats op een stage in de vorm van arbeidstraining in het
ATC (arbeidstrainings-centrum) en assessment.
Deze beroepenoriëntatie is een voorbereiding op het vierde en vijfde leerjaar waarin in de leerlingen
gaan stagelopen binnen verschillende bedrijven. Tijdens deze fase wordt per leerling een
stagegeschiktheidsonderzoek (assessment) gedaan. En de leerling maakt een keuze voor een van de
sectoren om in de toekomst in te gaan werken.

KPC Groep

Pagina 9 / 41 Schoolondersteuningsprofiel PRO Emmen, ref.: 2018001G

4.2 F-klas – verticale klas

Naast deze reguliere klassen hebben wij de verticale klas. Een specifieke ondersteuningsbehoefte is
leidend of de leerling in deze klas wordt geplaatst.
Met ingang van het schooljaar 2016/2017 is PRO Emmen gestart met een nieuwe groep, de F-klas. Deze
groep bestaat uit leerlingen op het grensvlak cluster3-pro en richt zich op wonen, werken en vrije tijd.
Hierbij speelt zelfredzaamheid een centrale rol spelen. Samen met leerlingen, de mentor en in overleg
met ouders wordt er een lesprogramma op maat gemaakt. Om het leren levensecht te maken sluiten de
theorie- praktijkopdrachten aan bij situaties die de leerlingen nu of in de toekomst tegen gaan komen. In
een kleine , vertrouwde en veilige leeromgeving gaan de leerlingen vervolgens werken aan hun doelen.

De leerlingen gaan soms als groep naar een praktijkles binnen school en soms sluiten ze aan bij een
praktijkvak naar keuze. Praktijkervaring zal worden opgedaan bij geselecteerde bedrijven die de
begeleiding en zorg kunnen bieden die onze leerlingen nodig hebben. In overleg met de leerling,
mentor, stagebureau en ouders wordt er een stagerichting gekozen. Hierna zal er gezocht worden naar
een geschikt stagebedrijf.
Voordat leerlingen op stage gaan volgen ze een traject op het Arbeidstraining centrum om alsnog
klaargestoomd te worden om op een later tijdstip de arbeidsmarkt te gaan verkennen.
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4.3

Het Arbeids Trainings Centrum (ATC)

Sinds 2007 heeft PRO-Emmen een extern Arbeids Trainings Centrum (ATC).
Het ATC is gevestigd binnen het bedrijf Drentea te Emmen. Drentea is ontwerper en producent van
modern bureau- en opbergsystemen voor zakelijk gebruik. In leerjaar 3 vindt de arbeidstraining op het
ATC plaats en een assessment. Na het positief afleggen van het assessment kunnen de leerlingen 1 dag
in de week starten met een externe- of interne stage.

De leerlingen nemen deel aan het arbeidsproces van Drentea, onder begeleiding van personeel van PRO
Emmen. Er worden voorbereidende werkzaamheden voor het productieproces van Drentea uitgevoerd.
Er vindt altijd overleg plaats tussen de leerlingbegeleiders van PRO Emmen en de productieleiders van
Drentea, zodat zoveel mogelijk aan de wensen van het bedrijf tegemoet kan worden gekomen qua
werkzaamheden en productie. Er wordt aangegeven welke werkzaamheden met prioriteit moeten
worden uitgevoerd. Deze wordt dan ook meteen opgepakt.
De leerlingen worden beoordeeld op grond van vijf verschillende profielwaardes van Melba verdeeld
over negen sleutelkwalificaties. Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon en de eisen van
een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en
een eisenprofiel . Zodra ze aan de gestelde eisen voldoen van het ATC kan de leerling een externe stage
aangaan.
Kortom het ATC biedt de mogelijkheid om in afgebakende periodes, met behulp van voornoemde eisen
de leerling een goede basis voor de toekomstige externe stage te geven.
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De verschillende cursussen binnen de sectoren op een rij:
Sector Groen
Werken met bloemen in de schoolomgeving (SVA1)
Werken met Bloemen (SVA2)
Werken in het groen
Sector Economie
Logistiek – Assistent Logistiek medewerker (SVA 2)
Detail – Werken in de schoolwinkel (SVA1)
Detail – Assistent winkelmedewerker (SVA 2)
Baliemedewerker
Consumptief – Assistent in de horeca
Schoonmaak – Assistent schoonmaker
Schoonmaak – Zelfstandig schoonmaker
Sector Techniek
Assistent Metaalbewerker (niveau 1 en niveau 2)
Fietstechniek
Stappenplan Houtbewerking
Assistent Schilder
Metselen
Sector Zorg en Welzijn
Woonhulp – Gehandicaptenzorg
Woonhulp – Ouderenzorg
Textiel – Assistent medewerker interieur/modebranche

4.4 Fase: vanaf leerjaar 4

Dit leerjaar is gericht op het verkrijgen van de benodigde competenties en het behalen van
branchegerichte certificaten.
De leerling onderzoekt tijdens de stage of zijn/haar voorkeur de juiste is en doet arbeidsvaardigheden
op (op eigen niveau), welke geformuleerd zijn in het het stageplan van PRO Emmen 2017-2020. Binnen
de gekozen sector kunnen leerlingen certificaten behalen die toeleiden naar een van de 4
uitstroomprofielen.
Er zijn vier uitstroomprofielen mogelijk:
.
wervolgonderwijs
.
werken in het vrije bedrijf
.
werken in het vrije bedrijf met ondersteuning en coaching
.
dagbesteding
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4.5 De theorielessen (avo, algemeen vormend onderwijs):













rekenen en wiskunde
ICT-lessen
praktijk en loopbaan
cultuur en maatschappij
Nederlands
Engels
verkeer
levensbeschouwing
bewegingsonderwijs
seksuele vorming
sociale vaardigheden

4.6 De praktijklessen zijn ingedeeld in vier sectoren:

Techniek:

algemene technieken
bouwtechniek
metselen
(machinale) houtbewerking,
schilderen
metaaltechniek/lassen
fietstechniek

Groen:

bloemschikken
gezelschapsdieren
groenonderhoud
loonwerk
plantenteelt

Zorg en welzijn:

textiel
verzorging
schoonmaak

Economische
dienstverlening:

detailhandel
catering
logistiek en magazijnbeheer
assemblage
schoonmaak
uiterlijke verzorging
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4.7 Entree Onderwijs

Entree onderwijs is een 2-jarige algemene opleiding op niveau MBO 1. De leerling moet een vastgesteld
niveau halen voor Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Burgerschap. De leerlingen volgt het onderwijs op
PRO Emmen. De toetsing, examinering en diplomering wordt gedaan door het Drenthe College.

4.8 Branchegerichte cursussen

Bij branchegerichte cursussen gaat het om de praktische vaardigheid op MBO niveau 1 of 2 (entreeniveau), maar aanvullende eisen voor Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde en Burger-schap worden
niet vereist. Het branchegericht examen wordt afgenomen door de branchevereniging of het
kenniscentrum van de betreffende branche.
4.9 Maatschappelijke stage

Het volgen van een maatschappelijke stage in leerjaar 2 is onderdeel van het lesprogramma. In dit kader
worden er binnen school ook activiteiten rondom een thema georganiseerd. Aandachtspunten hierbij
zijn: normen en waarden, veiligheid en integratie.
4.10 Culturele vorming

In het kader van culturele vorming worden jaarlijks uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld musea,
culturele activiteiten, een herinneringscentrum of een stad.
4.11 CreActief

Creactief is de basis van de Doorgaande leerlijn voor Cultuureducatie PRO-Emmen. CreActief is
een creatieve en actieve lesmiddag, waarbij leerlingen eens per week kennis maken en
activiteiten uitvoeren op het gebied van cultuur, natuur, koken, muziek, handvaardigheid, sport,
toneel, muziek, koken etc. Deze middag laat de leerlingen kennis maken met verschillende
mogelijkheden van vrijetijdsbesteding.
4.12 Positive Action

Binnen school werken we met het programma Positive Action. Positive Action is een bewezen effectief
programma dat investeert in talentontwikkeling. Het programma legt als eerste de focus op de
versterking van een positief leer- en leefklimaat in en om de school. Als de sfeer op school goed is,
iedereen er met plezier komt, leert en werkt kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen. Een positief
klimaat vormt om die reden het startpunt voor het stimuleren van talentontwikkeling.
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De filosofie van het Positive Action is: “Wanneer we positief denken en
doen, voelen we ons goed over onszelf”. Er is altijd een positieve manier
om iets te doen.’ Deze filosofie wordt geïllustreerd aan de hand van de
cirkel van Denken – Doen – Voelen, die ervan uitgaat dat onze gedachten
leiden tot de dingen die we doen, de dingen die we doen tot hoe we ons
voelen, en onze gevoelens weer gedachten oproepen. Deze cirkel kan
positief of negatief zijn.

Jongeren worden zich bewust dat wat je denkt en wat je doet invloed heeft op het gevoel dat je over
jezelf hebt, op je zelfbeeld en op de (relaties met) mensen om je heen. School breed gebruiken we de
cirkels tijdens de lessen. In de onderbouw wordt er gewerkt met de methode waarin zes thema’s naar
voren komen:
.
wie ben ik?
.
gezond denken en gezond zijn
.
hoe zorg ik voor mezelf?
.
hoe ga ik om met anderen?
.
eerlijk tegenover mezelf en anderen
.
jezelf blijven ontwikkelen
Gedurende het jaar worden er door de hele school verschillende activiteiten gedaan om de
samenwerking tussen de verschillende leefomgevingen van leerlingen te stimuleren.
De activiteiten die we uitvoeren zijn:
.
leerlingenraad
.
valentijnskaarten
.
schoolfeest
.
kookavonden met ouders
.
high tea middagen met ouders
,
kaartjes versturen

4.13 Leerlingenraad

In het kader van actief burgerschap is er een leerlingenraad bij PRO Emmen, ter bevordering van het
democratisch proces, waarbij leerlingen meedenken- en doen. In de leerlingenraad zitten tien
enthousiaste leerlingen. De leerlingen van de leerlingenraad zijn gekozen via een heuse verkiezing met
stembiljetten en stemhokjes. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen
wat er op school en in de klas gebeurt. Dit alles om de betrokkenheid van de leerlingen op school te
vergroten.
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4.14 Peer Mediation

In oktober 2016 is Peer Mediation van start gegaan. Peer Mediation betekent bemiddelen tussen
gelijken. Wanneer leerlingen onderling een conflict hebben waar ze onderling niet uit komen, dan kan
de hulp van een Peer Mediator worden ingeroepen door een van de
betrokken, of beide leerlingen.
Waarom Peer Mediation bij Pro Emmen?





het bevordert een veilig schoolklimaat
het bevordert de zelfredzaamheid van leerlingen
de leerlingen spreken dezelfde taal; er is geen sprake
machtsverschil
er wordt geoefend voor actief en democratisch burgerschap

Peer mediators PRO Emmen

4.15 Schoolkampen

De eerstejaars leerlingen van PRO Emmen gaan aan het begin van het schooljaar op
kennismakingskamp. Tijdens het kamp worden er een aantal gezamenlijke activiteiten, zoals excursies
e.d., georganiseerd.
In het tweede leerjaar gaan de leerlingen een aantal dagen naar een jeugdherberg, waarbij de nadruk
ligt op zelfredzaamheid, sport en spel. In het 3e jaar gaan de leerlingen wadlopen. In de bovenbouw zijn
er excursies en worden per sector activiteiten georganiseerd.
Bij deze activiteiten staat de praktijk centraal.

4.16 Sportdagen en excursies

De sportdag wordt jaarlijks in Hoogeveen door de gezamenlijke regionale praktijkscholen georganiseerd
voor de leerlingen van de leerjaren 1 t/m 3.
Als onderdeel voor de praktijkvakken of in het kader van arbeidsoriëntatie worden er verschillende
excursies georganiseerd naar bedrijven /instellingen.
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4.17 Beroepenoriëntatie, stage en arbeidstoeleiding

PRO Emmen heeft een stagebureau. De medewerkers van het stagebureau zoeken een geschikte
stageplaats voor de leerlingen en coachen de leerling gedurende de stageperiodes. E.e.a. in goede
samenspraak en afstemming met de begeleider/contactpersoon binnen het stagebedrijf.
Bij het daadwerkelijk vinden van werk voor de leerlingen maakt PRO Emmen gebruik van de diensten
van re-integratie bedrijven en jobcoaches om de kansen van leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten.
De school heeft schoonmaak- en schoolhulpprojecten opgestart, met als doel de leerlingen in de school
op te leiden en uiteindelijk via een stageplaats uit te laten stromen naar een betaalde arbeidsplaats als
b.v. interieurverzorger of woonhulp.
De school werkt met en voor leerlingen die graag en goed in de praktijk willen functioneren. Dit wordt
gedaan door de nadruk te leggen op stages, die de leerlingen voorbereiden op het echte werk. Onze
leerlingen verkennen vanaf het eerste leerjaar waar hun talenten liggen. Door veel praktische ervaring
op te doen leren ze waar hun specifieke kwaliteiten liggen. In het derde leerjaar doorlopen de leerlingen
een arbeidstraining op ons arbeidstrainingscentrum. Op dit centrum wordt nauwgezet gewerkt aan
werknemersvaardigheden. Het gaat hier om vaardigheden op sociaal, communicatief, rationeel en
emotioneel gebied.
Deze vaardigheden zorgen ervoor dat een leerling zijn/haar werk goed en met plezier kan uitvoeren. Een
assessment helpt de leerling te bepalen welke sector het best bij hem of haar past.
Wanneer een leerling succesvol het arbeidstrainingsproces heeft doorlopen is hij of zij klaar om een
stage buiten de school te volgen. In overleg met één van de stagebegeleiders wordt er gezocht naar een
bedrijf waar de leerling zijn werknemers-vaardigheden verder kan ontwikkelen.
Daarbij wordt er met de leerling besproken welke certificaten/bewijzen aansluiten bij de stage. Zo komt
een stagiair(e) goed voorbereid bij het stage verlenend bedrijf.
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Door de leerjaren heen ziet de arbeidstoeleiding er als volgt uit:
Klassen 1
 Voorlichting door stagebegeleiders
 Arbeidstoeleiding aan de orde bij een activiteit van positive action.
Klassen 2
 Voorlichting door stagebegeleiders
 Test LC-data
 Maatschappelijke stage. Zaken wegzetten in een profijt-traject.
 Goede voorbereiding bij de praktijkkeuzes voor klas 3 en een link leggen met de mogelijkheden
op de arbeidsmarkt
Klassen 3
 Training van werknemersvaardigheden
 Groepsstages of snuffelstages als een voorbereiding op de echte stage.
 Functie ATC goed wordt in de klassen verduidelijkt
 Leerlingen uit de bovenbouw geven presentaties over hun ervaringen tijdens stage
 Informatie over externe stage
 De keuze van de praktijkvakken voor de bovenbouw: begin januari moeten de leerlingen al een
voorlopige keuze hebben gemaakt. Deze keuzes moeten doorgegeven worden aan de
praktijkdocenten. Deze kunnen aan de hand van plussen en minnen een advies geven. De
mentoren kunnen hiervoor de praktijkdocenten zelf benaderen. Aan de hand van de adviezen
van de praktijkdocenten kan er in maart een definitieve keuze worden gemaakt.
 Voor leerlingen die nog niet op stage zijn of kunnen moeten concrete plannen worden gemaakt
via trajecten in Profijt,
Klas 4 en hoger
 Het blijkt dat de overgang van 1 naar 2 hele dagen stage voor sommige leerlingen moeilijk is.
Maatwerk moet mogelijk zijn. Voorlichting door stagebegeleiders.
 Vanaf het begin de bespreking van de stagemappen door de mentor. In de eerste weken
geïntroduceerd door stagebegeleiders. Duidelijke regels hierin. Opdrachten formuleren en het
belang verduidelijken. Werkprocessen benoemen. Stagecontracten benadrukken.
Nazorg voor leerlingen na het beëindigen van de schooljaren bij PRO Emmen.
Alle leerlingen die PRO Emmen verlaten kunnen terugvallen qua begeleiding en ondersteuning op PRO
Emmen betreffende zaken die te maken hebben met de thuissituatie of de werksituatie. De school volgt
en begeleidt desgewenst de leerling tot twee jaar na uitstroom.
Ook bestaat de mogelijkheid voor leerlingen die PRO Emmen hebben verlaten deel te nemen aan de
Avondschool. De Avondschool is een initiatief van PRO Emmen, Renn-4 De Atlas en de Thriantaschool in
Emmen.
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4.18 Participatie: ouders en leerlingen

Leerlingen
Het OPP (ontwikkel perspectief plan, wordt 1 maal per jaar opgesteld aan het einde van het schooljaar.
Dit is het strategisch tactisch lange termijn plan m.b.t. de leerling. Wettelijk gezien is het een vereiste
dat dit plan wordt geschreven, wordt besproken met de ouders/verzorgers en de leerling en wordt
ondertekend door de school en de ouders/verzorgers.
Het IOP (individueel ontwikkel plan), wordt twee maal per jaar opgesteld en wordt door de mentor
samen met de leerling en de ouders ingevuld en vastgesteld. Dit is een werkdocument, ofwel een levend
document.
OPP en IOP worden vastgelegd in Profijt (digitaal onderwijskundig leerlingvolgsysteem), wat zowel door
ouders als leerlingen online beschikbaar is. Ook kunnen leerlingen zelf leertrajecten en leerdoelen
aanmaken en beoordelen in Profijt.
Ouderbetrokkenheid
De school vindt het van belang om een goed contact met de ouders op te bouwen. Alle nieuwe
leerlingen worden thuis bezocht. De overige contacten zijn afhankelijk van de situatie. De school is
gemakkelijk bereikbaar en we vinden als school ouderbetrokkenheid belangrijk.
Ouderbetrokkenheid komt tot uiting o.a. in de vorm van:
. ouderavonden
. voorlichtings-momenten
. contact mentor
. opp- en iop-gesprekken
. oudervertegenwoordiging in MR
. ouders werken als vrijwilligers mee in de school en winkel van de school

4.19 Huisvesting en gebouw

Het gebouw van de school bestaat uit: 16 lokalen waaronder twee ICT-lokalen, 16 praktijkruimten, twee
gymzalen, een winkel en een ruimte voor uiterlijke verzorging. Op het terrein staat een kas. Deze kas
wordt gebruikt door de leerlingen in de sector groen. In het schoolgebouw zijn diverse spreekkamers.
De school is voorzien van een lift en een invalidentoilet.
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Er zijn verschillende praktijkopleidingslocaties o.a.:
.
winkel: Eerlijk Drenthe (sectie Economie)
.
woon- trainings huis in de woonwijk Angelslo te Emmen
.
landgoed Scholtenzathe (sectie Groen)
.
kas (sectie Groen)
.
arbeidstrainingscentrum (ATC)

5 BASISONDERSTEUNING
In het landelijk referentiekader wordt de basisondersteuning in vier onderdelen uitgesplitst,
te weten:
1 basiskwaliteit
2 planmatig werken
3 ondersteuningsstructuur
4 preventieve en lichte curatieve interventies
Elk samenwerkingsverband heeft de verplichting om afspraken te maken met de besturen en scholen
over een eenduidig geformuleerd niveau van basisondersteuning. PRO Emmen zal ook moeten voldoen
aan dit afgesproken niveau van basisondersteuning.

5.1 Borging basiskwaliteit

Tijdens de visitatie vanuit het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe 22.02 d.d. 10-10-2017 is
gebleken dat PRO Emmen voldoet aan de vastgestelde eisen t.a.v. ondersteuning.
De onderwijsinspectie heeft op 2 november 2017 de school tijdens het vierjarig bestuurs- en
verificatieonderzoek een positieve beoordeling gegeven, op basis van het nieuwe onderzoekskader.

5.2 Planmatig werken

Voorafgaande aan plaatsing van de leerling bij PRO Emmen vindt er een warme overdracht plaats vanuit
het primair onderwijs naar PRO Emmen, via de mentor van de nieuwe leerling.
De volgende momenten van contact tussen ouders, verzorgers en mentoren vinden plaats:
.
start van het schooljaar vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de mentor en de
ouders/verzorgers
.
in de maand november vindt er een IOP-gesprek plaats
.
in de maand maart vindt er een IOP-gesprek plaats
.
in de maand juni wordt het IOP geëvalueerd en wordt het OPP opgesteld, wat wordt gebruikt voor
de start van het volgende schooljaar. Dit IOP en OPP wordt met de leerling en ouders/verzorgers
besproken en na akkoord ondertekend door de mentor en de ouders/verzorgers
In overleg met de leerling en diens ouders/verzorgers bepaalt de mentor op basis van de start-gegevens
(het startdocument) het voorlopig ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de sterke kanten van de leerling. Tevens wordt gekeken of er sprake is van
belemmeringen die het ontwikkelingsperspectief in de weg staan. Op basis hiervan wordt samen met de
leerling het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) gemaakt en dit wordt ook met ouders besproken. De
mentor voert regelmatig met de leerling een coaching gesprek gericht op het IOP. Vanaf leerjaar 3 staat
het IOP/OPP in het teken van het uitstroomprofiel.
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Elke docent maakt een klassenstaat waarin het niveau en alle bijzonderheden van alle leerlingen staan
vermeld, zodat de dagelijkse lespraktijk goed kan worden vormgegeven, zoals de realisatie van alle
IOP’s. De leraren werken met de lesstandaard PRO Emmen 2.0 (zie bijlage bij dit document). in alle
lessen. Alle leerlingen werken voor de AVO-vakken met een weektaak.
Volgen van de ontwikkeling van leerlingen
Bij het volgen van de (leer)ontwikkelingen van de leerlingen wordt gebruik gemaakt van diverse
instrumenten/methoden. Hieronder een beknopt overzicht.
Inhoud/systeem
Cognitief
functioneren
AVO-vakken

Gegevens
 Methode gebonden toetsen
 Leerling/Groepsbespreking
 Proeftoetsing VSO-PRO van Cito (Rekenen-wiskunde,
begrijpend lezen en taalverzorging). Deze toetsen
worden twee keer per jaar afgenomen.

Sociaal-Emotioneel
functioneren*

Leerling/Groepsbespreking

Praktisch
functioneren





Toetsing praktische vaardigheden
De voortgang van de vaardigheden worden vastgelegd
in Profijt
Werkhouding

Functioneren qua
tempo

Op basis van het uitstroomprofiel van de leerling en op
basis van het gevolgde leertraject over de leerjaren van de
leerling. E.e.a. op basis van het vastgestelde tempo per
leerling per vak. We gaan hierover intern nog nadenken en
bepalen of en waar we e.e.a. vast leggen.

SOM

Digitaal Leerlingvolgsysteem

PROFIJT
MELBA

Digitaal onderwijskundig leerlingvolgsysteem
Capaciteitenprofielen volgens Melba en IDA

Verder worden door de orthopedagogen indien nodig diverse psychodiagnostische instrumenten
gebruikt waaronder de SEV (Sociaal Emotionele Vragenlijst), de VISK (Vragenlijst voor Inventarisatie van
Sociaal gedrag van Kinderen) en gedragsvragenlijsten zoals de TRF (in te vullen door leerkrachten), de
CBCL (in te vullen door ouders) en de YSR (in te vullen door de leerling zelf).
Nazorg
Een schoolverlater van PRO Emmen kan gebruik maken van de nazorg die PRO Emmen hem/haar
gedurende twee jaar biedt. Deze nazorg wordt gegeven door zijn/haar voormalige stagebegeleider. Er
wordt twee keer per jaar contact opgenomen met de leerling. Doelstelling van de nazorg is het geven
van een goede en succesvolle start op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De oud-leerling krijgt zo
meer kans om zijn arbeidsplaats te behouden of zijn vervolgopleiding succesvol te voltooien.
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In oktober van het schooljaar wordt er een terugkomavond georganiseerd voor de leerlingen die de
school het afgelopen leerjaar hebben verlaten.
In het kader van de nazorg voor leerlingen van 18-27 jaar zijn er mogelijkheden om de grens tussen
onderwijs en zorg weg te halen door het werken met jobcoaches, jongerencoaches in een begeleidende
rol voor leerlingen/jongeren. We doen dit samen met externe partners, waaronder de Gemeente
Emmen / Menso, en andere externen.
De school wil meer onderscheidend zijn voor werkgevers ten behoeve van hun bereidheid om met
leerlingen van deze school in zee te gaan.
In het voorjaar van 2015 startte PRO Emmen samen met de Renn-4 De Atlas en de Thrianta school met
de avondschool. De avondschool is een voorziening waar leerlingen, ex-leerlingen van het
praktijkonderwijs en andere jongeren/volwassenen gebruik van kunnen maken. De avondschool biedt
bij- en nascholing die ondersteunend is aan het verkrijgen en/of behouden van werk of die uitval uit
(vervolg)onderwijs kan voorkomen. Het wordt een plek voor bijscholing, ontmoeting en laagdrempelige
eerstelijns hulpverlening gerund door schoolmedewerkers. De avondschool maakt in de avond gebruik
van de beschikbare ruimtes en faciliteiten van PRO Emmen. De doelgroep voor de avondschool betreft
niet alleen leerlingen in het laatste jaar van het praktijkonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben,
maar ook voor ex-leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het verkrijgen of behouden van
werk of die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van hun studie. Bovendien kunnen ook andere
jongeren/volwassenen hier terecht die behoefte hebben aan arbeidsondersteuning dan wel
studieondersteuning. Deelnemers kunnen brancheopleidingen halen, een las- of een EHBO-diploma.
Externe partners van de avondschool zijn de Stichting KNIP en DIBO. De avondschool wordt gerund door
meer dan 20 vrijwilligers en een kernteam van 4 medewerkers.

5.3 Ondersteuningsstructuur

PRO Emmen heeft een gedegen ondersteuningsprofiel op diverse gebieden.
Zorg
Stage
Onderwijs
Voor omschrijving van deze gebieden wordt verwezen naar de website van de school (www.proemmen.nl).

Bij PRO Emmen is de ondersteuning aan leerlingen geïntegreerd in het onderwijsleerproces. De mentor
is de spil van de leerlingbegeleiding. Hij/zij is de coach die de leerling begeleidt tijdens zijn/haar
schoolloopbaan. De mentor is bovendien de contactpersoon voor de ouder(s)/verzorger(s).
Drie keer per jaar (september, februari, juni) vinden er leerling/IOP-besprekingen plaats waarin het
verloop van de schoolloopbaan van de leerling aan de hand van de IOP’s wordt besproken.
Naast betrokken docenten en de teamleider zijn hierbij ook de zorg-coördinator en IB’er aanwezig. Voor
de tweede leerling/IOP-bespreking is een signaleringslijst ingevuld door de mentor en de
praktijkdocenten die omgezet is in een groeps- en individueel overzicht.
Tijdens de bespreking wordt gekeken of er sprake is van belemmeringen die zodanig zijn dat extra
ondersteuning aangeboden moet worden omdat de reguliere ondersteuning ontoereikend blijkt. Ook in
de jaargroepen worden eenmaal per maand in het kort de leerlingen besproken in aanwezigheid van de
zorgcoördinator en intern begeleider.
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Zorgteam (ZT)
PRO Emmen heeft een zorgteam, bestaande uit een zorgcoördinator, twee orthopedagogen, een
ambulant begeleider en een schoolmaatschappelijk werker. De taken en werking van het zorgteam staat
omschreven in het zorgplan, op te vragen bij de school.
Mocht een leerling meer ondersteuning behoeven dan de mentor zelf kan bieden of regelen, dan meldt
de mentor de leerling met bijbehorende hulpvraag aan bij de zorgcoördinator. Deze brengt vervolgens
de leerling met hulpvraag bij het Zorgteam. Voor verdere invulling en werking wordt verwezen naar het
zorgplan. Het zorgplan kan worden opgevraagd bij de school.
Het afnemen van testen wordt bepaald door de zorgcoördinator in samenspraak met de mentor en de
teamleider. De zorgcoördinator besluit uiteindelijk of de leerling wordt getest.
Zorgadviesteam (ZAT)
Als blijkt dat de problemen van een leerling de grenzen van de school en geboden zorg via het Zorgteam
overschrijden (bijvoorbeeld veelvuldig of langdurig verzuim), dan wordt de leerling na toestemming van
ouders/verzorgers door de zorgcoördinator ingebracht bij het Zorgadviesteam (één keer per maand)
waarin externe partners deelnemen. Voor verdere invulling en werking wordt verwezen naar het
zorgplan. Het zorgplan kan worden opgevraagd bij de school

5.4 Preventieve en licht curatieve interventies, vallend onder de basisondersteuning

De school biedt op verschillende manieren ondersteuning aan leerlingen, zowel basis als extra
ondersteuning. Deze interventies vallen onder de basisondersteuning, zoals vastgesteld door het
Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02.
Naast de voorgeschreven basisondersteuning vindt PRO Emmen het een must om meer onderdelen in
de basisondersteuning te plaatsen.
Deze onderdelen bestaan uit:
.
Switch, een plek waar leerlingen tot rust kunnen komen, al dan niet onder begeleiding.
.
Positive Action
.
elke leerling per leerjaar 1 opp en 2 iop’s
.
gezonde school, aandacht voor omgaan met voeding
.
orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, intern-begeleider. Een gedeelte van hun
Inzet valt onder de basisondersteuning en een gedeelte onder de extra ondersteuning.
.
ATC
.
stagebureau, met hulp t.a.v. de transitie naar (duurzaam) werk
.
Bij nieuwe leerlingen wordt een huisbezoek afgelegd, ook bij de zij-instromers.

5.5 Extra ondersteuning

Extra ondersteuning wordt geboden indien bij een leerling blijkt dat basisondersteuning niet toereikend
is. Bij het niet leveren van de extra ondersteuning is de kans op uitval en/of het vast lopen van de
leerling binnen de les en/of stageperiode groot. De extra ondersteuning kan bestaan uit ondersteuning
in de vorm van:
.
huisbezoeken in leerjaar 1
.
de eerdergenoemde inzet van orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker of intern
Begeleider.
.
speciale ondersteuningstrajecten nl. peer-mediation, rots & water, Challenge-day
.
inzet van een woonhuis met extra ondersteuning.
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.
.

Het woonhuis en de begeleiding die daar wordt gegeven is gericht op leerlingen op het
grensgebied cluster-3/PRO. Het woonhuis heeft een symbiose met de school
de veilige tafel
inzet van job coaching

6

AMBITIES

PRO Emmen heeft de volgende ambities:
.
een themaprogramma voor de leerlingen: omgang met social media en sexting
.
een themaprogramma voor de leerlingen: omgang tussen jongens en meisjes (girls-talk en boystalk)
.
het vormen van een EOA-klas. NT-2 onderwijs in een kleine setting en een passend NT-2
programma en bepalen hoe dit uit te rollen naar de beroepsgerichte vakken
.
motorische Remedial Teaching, opnieuw gaan aanbieden binnen school en inroosteren
.
lotgenoten groep: zodra het zich voordoet zorgen voor ondersteuning van betrokken leerlingen.
.
het vormen van een grensklas (O&S klas, oriënteren en schakelen) voor leerlingen die op het
grensgebied Renn-4 / PRO ook voor zij-instromers op een externe locatie. Focus op
samenwerken, heroriëntatie in de symbiose, terugschakelen naar/ symbiose met PRO-Emmen.
.
vanuit de aanweizge F-klas: symbiose creëren naar regulier PRO-onderwijs.
.
mogelijke samenwerking met Kentalis (cluster 2).

6.1 Expertise- en schoolontwikkeling

Jaarlijks vinden er meerdere studiedagen plaats om de expertise van de functionarissen te vergroten en
collega’s verder te professionaliseren.
Jaarlijks wordt de schoolontwikkelagenda/jaarwerkplan opgesteld, op basis van o.a. de jaarlijkse
sectieplannen, de beleidsmatige plannen vanuit het pizzaberaad en het managementteam en
onderwijskundige plannen van de intern begeleider.
Ambitie: opstellen en invulling van het scholingsplan personeel.
Aanwezige expertise op school:
.
intern begeleider
.
orthopedagoog
.
zorgcoördinator
.
ambulant begeleider
.
schoolmaatschappelijk werk
.
mentor/docent
.
onderwijsassistent
.
technisch onderwijsassistent

7 GRENZEN
Op PRO Emmen zitten enkele leerlingen met een cluster 3 en met een cluster 4-indicatie. Gebleken is
dat leerlingen met cluster 3-indicatie in het algemeen wel hun weg weten te vinden in het
praktijkonderwijs, zij het dat hun uitstroom veelal richting dagbesteding gaat en zij ook niet altijd de
norm van zelfredzaamheid bij het wonen weten te behalen. Voor deze leerlingen heeft de school een
passend onderwijsaanbod of weet dat voldoende op maat van deze leerlingen te snijden.
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Er is een kleine categorie leerlingen met een cluster 4-indicatie die tevens ernstige (externaliserende)
gedragsproblemen vertoont. Deze leerlingen doen een groot beroep op de vaardigheden en expertise
van de leraren. In de afgelopen jaren is geconstateerd dat de school voor sommige van deze leerlingen
geen passend onderwijsaanbod heeft. Enerzijds heeft dit te maken met de groepsgrootte en de
organisatorische problemen om individuele roosters in te passen. Anderzijds vormt een groter aantal
leerlingen met ernstige (externaliserende) gedragsproblemen een bedreiging voor het huidige
pedagogische klimaat van de school, waar juist andere leerlingen wel bij varen.

Interventies
Time-outvoorziening:
Switch
Coaching gesprekken
Dyslexie begeleiding
Orthopedagogische
begeleiding
Schoolmaatschappelijk
werk
Sociale
vaardigheidstraining

OMA-training (Omgaan
Met Agressie)
Rots en Water-training
Remedial Teaching
Motorische Remedial
Teaching
Omgaan met grenzen /
seksuele vorming
De gezonde school

Extra taalondersteuning
voor NT-2 lln.
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Voor iedere leerling – indien nodig – beschikbaar.
Met iedere leerling door de mentor. Dit is opgenomen in het
lesrooster.
Voor dyslexieonderzoek en -begeleiding wordt afhankelijk van
de situatie ingezet.
Het geven van individuele orthopedagogische- of
orthodidactische begeleiding bij diverse gedrags- en
leerproblemen.
Ondersteunende gesprekken met leerlingen en eventuele
betrokken in- en externen (zie www.servicepuntsmw.nl ).
Iedere dag door alle medewerkers; daarnaast iedere week in
de mentorlessen. Schoolbreed per thema/onderwerp
(bijvoorbeeld ‘keuzes leren maken’ of ‘tegen kritiek kunnen’) .
Positive Action.
Indien noodzakelijk
Weerbaarheidstraining
Indien noodzakelijk
Indien noodzakelijk
Seksuele vorming / grenzen / sexting / social media.
Fitness voor leerlingen bij een sportschool.
Installatie watertappunt voor leerlingen in de kantine.
Aanbod gezonde producten in de kantine.
Werken / keuze maken voor een vaste NT2-methode. E.e.a. is
in ontwikkeling.
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8 EXTERNE SAMENWERKING
De school werkt met samen een groot aantal ketenpartners als het gaat om de begeleiding en
ondersteuning van leerlingen. De externe partners staan weergegeven in onderstaand overzicht. Dit
overzicht is mogelijk niet volledig en is onderhevig aan wijzigingen.
Ketenpartners
Landelijk

Diverse belangenverenigingen rond leerlingen met een bepaald
syndroom of beperking.

Provinciaal

Accare, GGZ
Yorneo
VNN, Verslavingszorg Noord-Nederland
Ambiq
Jeugdbescherming Noord
Veilig Thuis
GGD

Regionaal

Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02 VO22-02
Cluster 1 (AB-dienst)
Cluster 2 (AB-dienst)
Thriantaschool, Cluster 3-zmlk-school
Renn-4 De Atlas, cluster 4
OPDC
Regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters
Tussenvoorziening
Drenthe College
Terra
MEE
Buurtsupport
De Toegang
UWV
Regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters
VSV (Vroeg tijdig School Verlaters)
Sedna
Reïntegratiebedrijven
Werkgeversorganisaties
Gemeente Emmen
Menso (leerplicht)
Politie (jeugdagent, wijkagent)
Bibliotheek
Jeugdarts (GGD)
Sociaal cultureel werk (SKW)

Gemeentelijk
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9 BIJLAGE
BASISONDERSTEUNING 2018, OPGESTELD DOOR HET SWV ZO-DRENTHE VO 22. 02
In het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02 wordt onder basisondersteuning verstaan:
1. geheel van preventieve en licht curatieve interventies
2. die binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met ketenpartners
3. planmatig
4. en op een overeengekomen kwaliteitsniveau (school en docent) worden uitgevoerd.
Hiermee wordt aangesloten bij het referentiekader Passend onderwijs i
De uitwerking is een vaststelling (bestuurlijke miniconferentie juni 2013) van wat minimaal verwacht
mag worden van elke school aan basisondersteuning op de vier domeinen zoals vastgesteld in het
referentiekader.
Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die erop is gericht om tijdig
leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de
aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners
worden georganiseerd. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel voor leerlingen als
medewerkers) maakt deelt uit van de basisondersteuning. In de beschrijving van basisondersteuning
worden ten minste afspraken vastgelegd over licht curatieve interventies. Deze interventies zijn
structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de continuïteit in de schoolloopbaan
van een leerling ondersteunen. Voor alle genoemde interventies geldt dat een diagnose behulpzaam is
voor het inzetten van handelingsgerichte aanpak.
De beschikbaarheid van de volgende expertise valt onder de basisondersteuning:
 mentor;
 vertrouwenspersoon;
 decaan / stagebegeleider
 zorgcoördinator
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1. Preventief handelen en preventieve licht curatieve interventies
Preventieve en licht curatieve interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en
garanderen de continuïteit in de schoolloopbaan voor alle leerlingen.
Op orde

1.1 De school draagt zorg voor doorgaande leeren ondersteuningslijnen van Primair naar
Voortgezet Onderwijs.

In ontwikkeling

Niet op orde

X

Aandachtspunt: afstemming leerlijnen
Toelichting: Alle leerlingen hebben een opp en 2 keer per jaar wordt er een iop opgesteld en met
ouders en leerlingen besproken.

1.2 De school draagt zorg voor doorgaande leeren ondersteuningslijnen naar het
vervolgonderwijs.

X

Aandachtspunt: persoonsafhankelijk
Toelichting: Dit is gekoppeld aan het 2 jaarlijks IOP, ook werken we met Profijt.

1.3 De school beschikt over voldoende gegevens
van de leerling om een doorgaande leerlijn te
kunnen
bieden.

X

Aandachtspunt: incomplete dossiers
Toelichting:

1.3 De school biedt onderwijsprogramma’s en
leerlijnen op maat voor leerlingen.
X
Aandachtspunt: registratie/beleid
Toelichting: Binnen PRO Emmen wordt voor elke leerling gekeken naar maatwerk en de talenten
van de leerling.
1.4 Er is een veilig schoolklimaat, zowel voor
leerlingen als medewerkers.
X
Aandachtspunt: kennis en kunde
KPC Groep

Pagina 28 / 41 Schoolondersteuningsprofiel PRO Emmen, ref.: 2018001G

Toelichting:

1.6 De school beschikt over specifieke
onderwijsprogramma’s en leerlijnen voor
leerlingen met een meer of minder gemiddelde
intelligentie.

X

Toelichting:

1.7 Op de school is diagnostische expertise
aanwezig, met betrekking tot dyslexie.

X

Toelichting:

1.8 Het schoolgebouw is fysiek toegankelijk voor
alle leerlingen en de inrichting en het gebouw en
de lesruimtes getuigen van een veilige en
inspirerende leer- en werkomgeving.

X

Toelichting:

1.9 De school organiseert de beschikbaarheid
van hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig
hebben.

X

Toelichting:

1.10 De school beschikt over ondersteunende
didactische interventies. (op individueel niveau)

X

Toelichting:

1.11 De school beschikt over
(ortho)pedagogische en/of orthodidactische
programma’s en methodieken die gericht zijn op
sociale veiligheid en het voorkomen en
aanpakken van gedragsproblemen.

KPC Groep
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Toelichting: Orthopedagogen en Schoolmaatschappelijkwerk zijn fysiek aanwezig.

1.12 a: De school verzorgt compenserende
middelen voor dyslexie (conform de protocollen). X
Toelichting: PRO valt onder regulier vo. Binnen de lessen wordt rekening gehouden met de
dyslexie van leerlingen. De compensatie wordt gerealiseerd door de focus te leggen op het geen
wat een leerling wel kan, maatwerk.
1.12 b: De school verzorgt compenserende
middelen voor dyscalculie (conform de
protocollen).

X

Toelichting: dyscalculie heeft voor onze leerlingen geen gevolgen voor zittenblijven of doorstroom
naar het mbo. Pro verzorgt eindonderwijs met de transitie naar (duurzaam) werk. Leerlingen
die entree-onderwijs willen gaan doen worden ondersteun bij hun rekenlessen.
1.13 De school beschikt over een protocol voor
medische handelingen.

X

Toelichting:

2. Ondersteuningsstructuur van de school
Hier gaat het om de mate waarin zaken structureel zijn ingebed in de school.
Op orde
2. Er is een organogram van de
ondersteuningsstructuur aanwezig. Dit maakt
voldoende inzichtelijk hoe de
ondersteuningsstructuur is georganiseerd.

In ontwikkeling Niet op orde

X

Toelichting:

2.1 De school heeft een helder toelatings- en
plaatsingsbeleid.
Aandachtspunt: hoe om te gaan met OPDCadviezen

X

Toelichting:

KPC Groep

Pagina 30 / 41 Schoolondersteuningsprofiel PRO Emmen, ref.: 2018001G

2.2 De mentor is de spil van de
leerlingenbegeleiding op het eerstelijns niveau.

X

Aandachtspunt: kwaliteit mentor
Toelichting:

2.3 Een mentor voert regelmatig doelgerichte,
geplande gesprekken (individueel) met de
leerling.

X

Aandachtspunt: kwaliteit mentor
Toelichting:

2.4 De mentor consulteert collega’s en
ouder(s)/verzorger(s).
X
Aandachtspunt: kwaliteit mentor
Toelichting:

2.5 De leerling kan gebruik maken van een
vertrouwenspersoon wanneer hij/zij behoefte
heeft aan vertrouwelijke gesprekken.

X

NB: Inzet van een orthopedagoog en/of schoolmaatschappelijk werk valt onder Extra
Ondersteuning!
2.6 De school beschikt over een goed
functionerend zorgteam/intern Zorg Advies Team
(ZAT).
X
Aandachtspunt: deelnemers zorgteam/intern Zorg
Advies Team (ZAT) (stroomdiagram)
Toelichting:

2.7 Er is een goede aansluiting van het interne
zorgcircuit van de school op het externe
zorgcircuit.

X

Toelichting:
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2.8 Het docententeam bespreekt de aanpak van
de leerling in de leerlingbespreking, zodat deze
eenduidig is.
X
Aandachtspunt: uitvoering van éénduidige
afspraken
Toelichting:

2.9 De school onderhoudt de structurele
samenwerking met ketenpartners waar
noodzakelijke interventies op leerlingenniveau
haar eigen kerntaak overschrijden.

X

Toelichting:

2.10 De school heeft de taken en
verantwoordelijkheden van medewerkers en de
betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij de
X
ondersteuning omschreven en in haar schoolplan
vastgelegd.
Toelichting:

2.11 De school maakt volgens vaste afspraken
gebruik van het externe zorgcircuit.

X

Toelichting:

2.12 De school heeft regelmatig overleg met de
ouder(s)/verzorger(s).
Aandachtspunt: heldere afspraken over de wijze
waarop ouders geïnformeerd en betrokken
worden en met hen wordt afgestemd.

X

Toelichting:
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3. Planmatig werken
Op orde
3.1 a) De docenten verzamelen en analyseren
gegevens (didactisch) van alle leerlingen.

In ontwikkeling Niet op orde

X

Aandachtspunt: deskundigheid
Toelichting:

3.1 b) De docenten verzamelen en analyseren
gegevens (sociaal-emotioneel) van alle leerlingen. X
Aandachtspunt: deskundigheid
Toelichting:
3.2 De docenten volgen systematisch de
vorderingen van de leerlingen.

X

Toelichting:

3.3 De docenten signaleren de leerlingen die
specifieke aandacht nodig hebben.

X

Toelichting:

3.4 a) De docent/mentor formuleert de
onderwijsbehoeften van zijn (mentor)leerlingen
en geeft aan welke doelen de komende tijd
worden nagestreefd (didactisch).

X

Aandachtspunt: vaststellen door docenten van
doelen in de ontwikkeling
Toelichting:

3.4 b) De docent/mentor formuleert de
onderwijsbehoeften van zijn (mentor)leerlingen
en geeft aan welke doelen de komende tijd
worden nagestreefd (sociaal-emotioneel).
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Aandachtspunt: vaststellen door docenten van
doelen in de ontwikkeling

Toelichting:

3.5 De docent onderzoekt op welke wijze de
leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
geclusterd kunnen worden.

X

Aandachtspunt: differentiatie
Toelichting:

3.6 De docent/mentor kan, al dan niet met
behulp van ondersteunende expertise, een
groepsplan opstellen.

X

Toelichting:

3.7 De school signaleert de leerlingen die
(structureel) Extra Ondersteuning nodig hebben.

X

Toelichting:

4. Basiskwaliteit van de school en de docent
Op orde
4.1 De leerinhouden zijn gericht op brede
ontwikkeling van leerlingen en de voorbereiding
op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

In ontwikkeling

X

Toelichting:

4.2 De docenten stemmen aanbod, instructie
verwerking en onderwijstijd af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.
KPC Groep
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Niet op orde

Aandachtspunt: differentiatie/onderwijsbehoefte
of leerling centraal
Toelichting:

4.3 De school zorgt systematisch voor behoud of
verbetering van de kwaliteit van de
ondersteuning.

X

Toelichting:

4.4 De docent beschikt naast vakkennis, basis
klassenmanagement en algemene pedagogischdidactische vaardigheden ook over specifieke
ondersteuningsvaardigheden.

X

Aandachtspunt: bevoegd, is niet altijd bekwaam
Toelichting:

4.5 De docent heeft voldoende vakinhoudelijke
en didactische kennis en vaardigheid om op
professionele en planmatige wijze voor de
individuele leerlingen en voor de groepen
waarmee hij werkt, een krachtige leeromgeving
tot stand te brengen.

X

Toelichting:

4.6 De docent gaat uit van de positieve aspecten
van een leerling.

X

Toelichting: schoolbreed werken we met positive action

Toelichting Basisondersteuning
Een handreiking voor de VO-scholen. (niet alle aandachtsvelden komen in deze toelichting aan de orde.
De toelichting is weggelaten als het aandachtsveld voor zich spreekt)
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Domein 1: Preventief handelen en preventieve licht curatieve interventies
1.1 De school draagt zorg voor doorgaande leer- en ondersteuningslijnen van Primair naar Voortgezet
Onderwijs.
 voor nieuwe leerlingen organiseert onze school een introductieprogramma aan het begin van het
eerste schooljaar;
 onze school organiseert bijeenkomsten in het kader van ‘warme overdracht’ met basisscholen;
 onze school stemt vakinhoud en didactiek af met aanleverende basisscholen;
 onze school zorgt voor Nederlands en rekenen voor een doorgaande lijn, conform de
referentieniveaus voor taal en rekenen.
1.2 De school draagt zorg voor doorgaande leer- en ondersteuningslijnen naar het vervolgonderwijs.
 onze school organiseert uitwisselingsbijeenkomsten van docenten bovenbouw met docenten uit
het vervolgonderwijs;
 onze school nodigt leerlingen uit ons te informeren over hun ervaringen (terugkomdagen,
uitstroomonderzoek, enquêtes e.d.);
 onze school organiseert gezamenlijke en afgestemde leer- en ontwikkelingslijnen met het
vervolgonderwijs;
 onze school zorgt voor warme overdracht van leerlingen naar het vervolgonderwijs;
 onze school volgt nog minstens een jaar haar leerlingen in het vervolgonderwijs.
1.3 De school beschikt over voldoende gegevens van de leerling om een doorgaande lijn te kunnen
bieden.
 onze school brengt het instapniveau van leerlingen in beeld (o.a. ref. niveaus taal en rekenen);
 jaarlijks vindt terugkoppeling plaats naar de toeleverende (basis)school;
 onze school rapporteert systematisch terug aan po-scholen over de vorderingen en ontwikkeling
van leerlingen;
 onze school vraagt aan basisscholen (of ouder(s)/verzorger(s)) die een leerling met Extra
Ondersteuningsbehoefte aanmelden aanvullende informatie over de aard van de geboden
ondersteuning.
1.4 De school biedt onderwijsprogramma’s en leerlijnen op maat voor leerlingen.
 onderwijs en begeleiding in kleine flexibele groepen is mogelijk;
 onze school hanteert voor groepen die relatief meer ondersteuning nodig hebben het beleid
‘meer’ handen voor de klas’;
 op onze school is voor elke groep een passend programma samengesteld wat toe leidt tot de
bijbehorende eindtermen (inspectiekader 3.1);
 onze school biedt een structureel aanbod gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen.
1.5 Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen.
 onze school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om school;
 onze school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten
die zich op het gebied van sociale veiligheid voordoen (w.o. pesten, gedragsproblemen);
 de leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school;
 het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school;
 onze school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om school;
 het personeel van onze school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met
elkaar en anderen omgaan.
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1.8 Het schoolgebouw is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen en de inrichting en het gebouw en de
lesruimtes van een veilige en inspireerden leer- en werkomgeving.
 onze school is rolstoeltoegankelijk;
 onze school beschikt in lokalen en andere ruimtes over rustige (prikkelarme) werkplekken.
1.9 De school organiseert de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig
hebben.
 onze school beschikt over passend lesmateriaal als dat in verband met de onderwijsbehoeften van
de leerlingen noodzakelijk is (bv. lesmateriaal of toetsen in een groter lettertype, auditief
materiaal, extra ICT-voorzieningen).
Domein 2: De ondersteuningsstructuur van de school
2.1 Onze school heeft een helder toelatings- en plaatsingsbeleid
(toelatingsroute voor zorgleerlingen PO-VO)
 onze school heeft de aanmelding en plaatsing van leerlingen goed geregeld: procedures
vastgelegd; aanmelding CvA, onderwijskundig rapport, testen die gebruikt worden;
 in onze school zijn afspraken over de verantwoordelijkheden inzake de toelating van leerlingen;
 onze school heeft voldoende kennis van andere scholen van het Samenwerkingsverband om
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen verantwoord te kunnen doorverwijzen;
 onze school zorgt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) voor een zorgvuldige overdracht van
informatie van en naar externe instellingen;
 onze school houdt bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een intakegesprek met de
toeleverende school, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).
2.2 De mentor is in eerste instantie de spil van de leerlingenbegeleiding op het eerstelijns niveau.
 de mentor voert begeleidingslessen zoals studievaardigheden en –begeleiding uit;
 de mentor is de spil in de communicatie met de vakdocenten en de ouder(s)/verzorger(s) en het
verloop van de leerling- en de rapportenvergadering;
 de mentor onderhoudt op basis van de besprekingen contacten met de ouder(s)/verzorger(s) in
overleg met de zorgcoördinator en of team/afdelingsleider;
 de docent signaleert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op basis van eigen
waarneming en signalen van collega’s. Indien nodig verwijst de mentor door naar de
ondersteuningsstructuur van de school.
2.6 De school beschikt over een goed functioneren zorgteam/intern Zorg Advies Team (ZAT).
 in het zorgteam zijn ketenpartners en andere direct bij de leerling betrokken instanties op afroep
uit te nodigen;
 de zorgcoördinator brengt de leerling in in het ZAT;
 het zorgteam komt minstens 1 x per 6 weken bijeen.
2.9 De school onderhoudt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke
interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak overschrijden.
 onze school werkt samen met ketenpartners vanuit de visie ‘één kind, één plan’;
 de uitkomsten van het overleg met ketenpartners worden planmatig teruggekoppeld naar het
zorgteam en de desbetreffende begeleiders en mentoren;
 er vindt een geregelde feedback plaats tussen hulpverlener en de zorgcoördinator;
 de begeleiding wordt samen met de externe instelling geëvalueerd;
 onze school heeft vaste contactpersonen bij de externe instanties.
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2.10 De school heeft de taken en verantwoordelijkheden van collega’s en de betrokkenheid van de
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bij de ondersteuning omschreven en in haar schoolplan
vastgelegd.
 de taken en verantwoordelijkheden van interne ondersteuners;
 wat ouder(s)/verzorger(s) en school wederzijds van elkaar mogen verwachten;
 hoe wordt gecommuniceerd bij ondersteuning van leerlingen (wederzijds bij vragen of zorgen);
 hoe inspraak en medezeggenschap is geregeld;
 hoe bij klachten en geschillen wordt gehandeld.
Domein 3: Planmatig werken
3.2 De docenten volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.
 onze school gebruikt een schriftelijk vastgelegd samenhangend systeem van genormeerde
instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen;
 de docenten volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de
leerlingen;
 onze school kan aantonen welke ondersteuning en begeleiding is geboden aan leerlingen met
(extra) ondersteuningsbehoeften én wat de effecten zijn van de ondersteuning en begeleiding aan
leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften;
 elke leerling krijgt minstens drie keer per jaar informatie over zijn voortgang en ontwikkeling van
docenten én ondersteuners.
Domein 4: Basiskwaliteit van de school en de docent
4.1 De leerinhouden zijn gericht op brede ontwikkeling van leerlingen en de voorbereiding op
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.
 de school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod
aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van de leerlingen;
 onze school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen;
 onze school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie,
met inbegrip van kennis over en kennismaking met diversiteit in de samenleving.

4.2 De docenten stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.
 docenten stemmen de leerinhouden af op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen;
 de docenten stemmen de instructie af op verschillen tussen leerlingen;
 de docenten stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen tussen de leerlingen;
 de docenten stemmen de instructietijd af op verschillen tussen de leerlingen;
 wanneer een substantieel aantal leerlingen op school eenzelfde ondersteuningsbehoefte
hebben wordt dit opgenomen in het basisaanbod van het Ondersteuningsplan.
4.3 De school zorgt systematisch voor behoud of verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning.
 onze school brengt jaarlijks de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart (bv. d.m.v.
logboekanalyse van het zorgadvies team);
 onze school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie;
 onze school evalueert jaarlijks de kwaliteit van de ondersteuning;
 onze school evalueert jaarlijks de professionaliseringsbehoeften bij medewerkers.
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4.4 De docent beschikt naast vakkennis, vaardig klassenmanagement en algemene pedagogischdidactische vaardigheden ook over specifieke ondersteuningsvaardigheden.
 onze docenten beschikken over de competenties om vroegtijdig leer- en
ontwikkelingsproblemen (sociaal-emotioneel en thuissituatie) bij kinderen te signaleren;
 in onze school zijn vaste afspraken en procedures (schriftelijk vastgelegd) hoe hierover wordt
gecommuniceerd;
 de school betrekt ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vroegtijdig bij de ondersteuningsvraag;
 onze docenten zijn in staat effectieve interventies toe te passen bij beginnende
(gedrags)problematiek;
 onze docenten werken planmatig aan de verbetering van de ontwikkelingskansen van de
leerling;
 de docenten van onze school streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten van leerlingen en
betrekken in de evaluatie hun eigen rol hierin.
4.5 De docent heeft voldoende vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheid om op
professionele en planmatige wijze voor de individuele leerlingen en voor de groepen waarmee
hij werkt, een krachtige leeromgeving tot stand te brengen.
 de docent vormt zich een goed beeld van de mate waarin de leerlingen de leerinhoud beheersen
en van de manier waarop ze hun werk aanpakken;
 de docent ontwerpt gevarieerde leeractiviteiten, waarbij de verschillende zintuigen aan bod
komen;
 de docent biedt een diversiteit van activerende werkvormen en samenwerkend leren aan;
 de docent heeft kennis van ontwerpen van onderwijs, didactiek en didactische leermiddelen,
waaronder informatie- en communicatietechnologie;
 de docent evalueert de leeractiviteiten en de effecten ervan en stelt ze zo nodig bij, voor de hele
groep maar ook voor individuele leerlingen.
4.6 De docent gaat uit van de positieve aspecten van een leerling.
 de docent draagt er zorg voor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en met de
docent omgaan;
 de docent vormt zich een goed beeld van het sociale klimaat in een groep, van het individuele
welbevinden van de leerlingen en van de vorderingen die zij maken op het gebied van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 de docent signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en morele
ontwikkeling van leerlingen en stelt, zo nodig samen met collega’s, een passend plan van aanpak
of benadering op;
 de docent evalueert dat plan van aanpak of die benadering en stelt het zo nodig bij, voor de
hele groep en ook voor individuele leerlingen.
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10 VASTSTELLING SCHOOLONTWIKKELPLAN
Met de invoering van passend onderwijs is ieder samenwerkingsverband wettelijk verplicht om een
ondersteuningsplan op te stellen. Dit schoolontwikkelplan maakt deel uit van het ondersteuningsplan
van het Samenwerkingsverband VO 22.02 regio Zuidoost Drenthe.
Het schoolontwikkelplan 2019-2023 is voorgelegd aan het personeel van PRO Emmen , vastgesteld door
de directie van PRO Emmen en ter instemming voorgelegd aan de Medenzeggenschapsraad van PRO
Emmen en aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van PRO Emmen.

Vastgesteld namens de Medenzeggenschapsraad van PRO Emmen,

Voorzitter mw. A.M.M. Scherpen, handtekening

:

……………………………………..

Datum getekend

:

……………………………..........

Vastgesteld namens de oudergeleding van de Medenzeggenschapsraad van PRO Emmen,

Naam: ……………………………………..

:

………………………………………

Handtekening

:

……………………………………..

Datum getekend

:

……………………………………..

Vastgesteld in de directievergadering van PRO Emmen,

Directeur, bestuurder, N. van Luik, handtekening

:

Datum vastgesteld en getekend

:
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