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OVER DE 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN 
 
Dit is het schoolondersteuningsprofiel van Mackayschool. Deze pdf-versie van het 

schoolondersteuningsprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die de school heeft ingevuld om 
het onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere 

scholen in Samenwerkingsverband VO 22.03. 
 

Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene nagaan welk 

onderwijs- en ondersteuningsaanbod deze school kan bieden. Voor meer informatie kunt u ook de 
website van deze school bekijken. Hierop is onder meer de schoolgids met informatie voor ouders 

te vinden. Ga vooral ook eens kijken op de open dag om de sfeer te proeven en al uw vragen 
direct te stellen, of maak een afspraak voor een gesprek op de school. 

 
Als u uw kind/leerling bij deze school wilt aanmelden, neemt u contact op met de contactpersoon 

voor toelating. De school onderzoekt vervolgens de plaatsingsmogelijkheden. Per leerling wordt 
daarover een zorgvuldig afgewogen besluit genomen. 

 

Dit Schoolondersteuningsprofiel is met zorg en aandacht opgesteld door de schooldirectie van 
deze school. De school biedt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een zo passend 

mogelijke plek in het onderwijs, maar kan niet garanderen dat deze plek op de bovenstaande 
school zal zijn. 
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1 ALGEMEEN 
1.1 Algemene Informatie 
 
Naam school:  Mackayschool   

Adres:   Colijnstraat 4, 7942 BH Meppel 

      
Telefoonnummer:  0522-251982  

E-mail:   info@mackayschool.nl   
Website:   www.mackayschool.nl 

 
Contactpersoon voor plaatsing: Astrid Donders-Ketelaars (IBvso) 

 
 

Hoe is de school bereikbaar met openbaar vervoer? 

Een groot deel van onze leerlingen bezoekt onze school door middel van leerling vervoer. Dit 
wordt door ouders aangevraagd bij de gemeente. Leerlingen die zelfstandig met openbaar 

vervoer en of fiets/brommer/brommobiel de school kunnen bereiken, worden gestimuleerd dit te 
doen. 

De school is per bus bereikbaar, u kunt dan uitstappen bij halte ‘Tweeloo’ (van der Duyn van 
Maasdamstraat) en of halte ‘bedrijvenpark Noord’ (Ruinerwoldseweg).  

 
 

Hoeveel leerlingen volgen onderwijs op deze school? 

De VSO afdeling van onze school wordt bezocht door 57 leerlingen. 
 

 
Welke denominatie heeft deze school? 

Openbaar onderwijs 
 

 
Type onderwijs: 

Speciaal onderwijs VSO ZML (zeer moeilijk lerenden) 
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1.2 Onderwijsaanbod 
 

Welk onderwijstype biedt deze school? 
 
      ALLE LEERJAREN  ALLEEN ONDERBOUW  ALLEEN BOVENBOUW 
 

Voortgezet Speciaal Onderwijs ☒    ☐    ☐    

Praktijkonderwijs   ☐    ☐    ☐   

VMBO-BL    ☐    ☐    ☐     

VMBO-BL met LWOO   ☐    ☐    ☐     

VMBO-KL    ☐    ☐    ☐     

VMBO-TL / MAVO   ☐    ☐    ☐   

Groene Lyceum   ☐    ☐    ☐    

HAVO     ☐    ☐    ☐     

Atheneum    ☐    ☐    ☐   

Gymnasium    ☐    ☐    ☐   

  
 

Welke sectoren biedt deze school op welk niveau aan? 
 
                 VMBO-BL         VMBO-BL         VMBO-KL         VMBO-TL 
                     LEERWERKTRAJECT 

Techniek    ☐    ☐    ☐   ☐  

Zorg en welzijn   ☐    ☐    ☐   ☐  

Economie    ☐    ☐    ☐   ☐     

Landbouw    ☐    ☐    ☐   ☐   

Intersectoraal    ☐    ☐    ☐   ☐ 

Intrasectoraal    ☐    ☐    ☐   ☐ 

KPC certificaten                            SVA 1: arbeidsvoorbereiding                     SVA 2: arbeidstoeleiding 

Werken in de keuken  ☒  Keukenmedewerker         ☐ 

Beheren schoolmagazijn  ☐  Ontvangst en opslag ☐ 

Ontvangstbalie   ☐  Orderverzamelaar ☐ 

Winkelmedewerker  ☐  Winkelmedewerker ☐ 

      Schoonmaken   ☒  Vliegtuig-  

en bungalowreiniging       ☐ 

Werken in de metaal  ☐  Werken i.d. kinderopvang ☐ 

Werken met dieren  ☐  Werken in de zorg            ☐ 

Werken met bloemen  ☐  Werken in de plantenteelt ☐ 

Werken in het groen ☒  Houtbewerking en  

Bank timmeren  ☐ 

Werken met dieren ☐ 

 Werken met bloemen ☐ 

Werken in het groen ☐ 

Werken in de plantenteelt ☐ 
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1.3 Typering van de school en de leerlingen 
 
Wat is het motto van de school? 

Onderwijs met zorg! 

 
 

 
 

Hoe is de school te typeren? 

De Mackayschool stelt leerling-kenmerken en onderwijsbehoeften centraal in haar 

onderwijsinrichting.  

 

Er wordt planmatig toegewerkt naar een uitstroomperspectief dat past bij deze kenmerken en 

behoeften.  

De Mackayschool hanteert  4 uitstroomperspectieven en ontwikkelt leerroutes die leiden tot de 

vaardigheden die behoren bij het betreffende uitstroomperspectief.  

 

Leerstofaanbod, leertijd, het pedagogische en het didactische handelen worden daarbij afgestemd 

op de behoeften in aanbod en aanpak die per route zijn vastgesteld, waarbij ruimte is eigenheid 

en specifieke individuele behoeften van leerlingen.   

 

Door een planmatige wijze van kwaliteitszorg en een effectieve cyclus leerlingenzorg wordt 

continue de kwaliteit van onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen geëvalueerd.  

 

Op die manier probeert de Mackayschool boeiend onderwijs te geven met passende zorg, waarbij 

uit ieder kind het beste wordt gehaald.  
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Wat maakt deze school bijzonder? 
Onze school biedt de leerlingen onderwijs op maat met extra ondersteuning door fysiotherapie, 

ergotherapie, muziektherapie en logopedie. Er vindt psychodiagnostisch onderzoek plaats om 
ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen en de specifieke ondersteuningsbehoefte 

van een leerling goed in kaart te krijgen. Zowel de cognitieve ontwikkeling maar vooral ook de 
sociaal emotionele ontwikkeling zijn goed in beeld gebracht en worden cyclisch geëvalueerd en 

geactualiseerd middels de nieuwste instrumenten. Deze zijn vastgelegd in Aurecool en in het OPP 
(ontwikkelingsperspectief) volgens het landelijke doelgroepenmodel. 

Er is binnen onze school veel expertise op het gebied van verstandelijke beperking en bijkomende 
problematieken, welke zowel intern als extern kunnen worden ingezet.  

 

Welke leerlingpopulatie komt naar deze school? 
Leerlingen met een verstandelijke beperkingen, eventueel bijkomende problematiek wonende in 

de regio: Meppel, Steenwijk, de Wolden, Friesland (zuid-oost), Drenthe (zuid-west) en Overijssel 
(noord). 
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2 TOELATING 
2.1 Toelatingscriteria 
Uitgangspunten Samenwerkingsverband 
 

De scholen in het samenwerkingsverband VO 22-03 hebben zich ten doel gesteld zoveel mogelijk 

leerlingen te ondersteunen in een reguliere setting. Alleen wanneer in het regulier voortgezet 
onderwijs geen passend arrangement beschikbaar is zal overplaatsing naar het VSO aan de orde 

zijn. 
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op 

individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Naast individuele 
begeleiding bestaat de extra ondersteuning uit pedagogische- en didactische componenten. Het 

gaat immers om een opbrengstgerichte benadering die leidt tot een optimale doorstroming naar 
vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt. Dat betekent dat extra ondersteuning ook bestaat uit 

toerusting van de teams en extra ondersteuning in de klas. 

 
VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS 

Mocht qua ondersteuningsproblematiek plaatsing op het Voortgezet Speciaal Onderwijs in 
aanmerking komen, wordt door de verwijzende school, samen met ouders, gekeken wat de 

mogelijkheden zijn. De Commissie Toewijzing van het Samenwerkingsverband 22.03 beoordeelt 
of toelating mogelijk is. Per leerling wordt bekeken wat het best passende ondersteuningsaanbod 

is.  
 

Een commissie van deskundigen in de school (de Commissie Arrangeren) is verantwoordelijk voor 

het samenstellen van een passend arrangement voor een leerling. Deze commissie bestaat uit 
een gedragsdeskundige en uit deskundigen op pedagogisch-didactisch terrein. Zij beoordelen de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden die een team kan bieden. Zij 
adviseren de school met betrekking tot de inzet van middelen voor individuele ondersteuning en 

ondersteuning van team of individuele docenten ten behoeve van deze leerling. 
Voor leerlingen die in aanmerking komen voor VSO heeft het samenwerkingsverband de volgende 

procedure vastgesteld: 
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2.2 Toelatingsprocedure 
 

Maken onderstaande activiteiten onderdeel uit van de intake- en toelatingsprocedure?  
 

        ALTIJD   INDIEN NODIG        NEE, NOOIT 

 

Een intakegesprek met de   ☒    ☐    ☐  

leerling 
 

Een intakegesprek met de ouders  ☒    ☐    ☐ 

 
 

Een overdrachtsgesprek met de  ☐    ☒    ☐ 

school van herkomst 

 

Aanvullende testen en/of   ☐    ☒    ☐ 

onderzoeken 

 

Een observatie (bijvoorbeeld  ☐    ☒    ☐ 

tijdens een testdag) 
 

Een observatie op de school van  ☐    ☒    ☐ 

herkomst 
 

 
Ruimte voor aanvullende informatie over de toelating 
Wat moet er aangeleverd worden bij een aanmelding waarbij extra ondersteuning gevraagd wordt: 

▪ NAW gegevens 
▪ Ontwikkelingsperspectief 
▪ IQ gegevens 

▪ Informatie over gedrag, sociaal-emotioneel functioneren en werkhouding binnen de school 
▪ Didactisch niveau op de 4 hoofddomeinen (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en  

rekenen/wiskunde) 

▪ Diagnoses en verslagen eerdere onderzoeken 
▪ Overzicht mogelijkheden (incl. versterkende factoren) en belemmeringen 
▪ Informatie handelingsplannen, eerder ingezette interventies en trajecten en de evaluaties daarvan 
▪ Plaatsingswens van de ouders en het plaatsingsadvies van de aanleverende school 

▪ Onderwijskundig rapport 
 

In het kort zijn de huidige criteria van de Commissie van Toewijzing: 
Leerlingen met een lichtverstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek, waarvoor de 

zorgstructuur in het regulier voortgezet onderwijs niet toereikend is. 
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3 VOLGEN 
3.1 Ontwikkeling van de leerling 
 
Hoe volgt de school de ontwikkeling van de leerling? 

Bij binnenkomst wordt er n.a.v. van de dossiergegevens een start/ontwikkel/uitstroomperspectief 

opgesteld voor de leerling (Edumaps 1/2/3/4/5) en hebben we logopedische en motorische 
screening voor iedere leerling. 

Gedurende het jaar volgen wij de ontwikkeling middels; het volg- en advies systeem van Cito 3.0, 
Cito VSO Arbeid-PRO en cito VSO DB (lezen, taal en rekenen), middels groeps en individuele 

observaties (lkr/IB/orthopedagoog/AS spec.), registratie en observatie, 
(werknemersvaardigheden/competenties), Aurecool (soc. Emo. ontw.) en Edumaps (algemeen LVS). 

Daarnaast wordt er iedere vier jaar, of eerder op verzoek, een psychologisch onderzoek gedaan.  
Iedere leerling krijgt tevens een transitieplan welke gedurende de VSO loopbaan bijgesteld wordt 

a.d.h.v. nieuwe inzichten/ervaringen/interesses/ontwikkelingen aangaande stage en uitstroom 

mogelijkheden van een leerling. 
Tenslotte is er jaarlijks een gesprekkencyclus met de leerkrachten en eventuele andere disciplines 

(orthopedagoog, logopedist, muziek therapeut, fysiotherapeut, schoolarts, schoolmaatschappelijk 
werk, stagecoördinator) aangaande de leerlingen. Daaraan gekoppeld zijn vaste en facultatieve 

oudercontactmomenten waarbij ook de leerlingen aanwezig mogen zijn. (15 
minutengesprekken/ouderavonden). 

De stage gesprekken met ouders en leerling staan beschreven in ons stage beleidsplan. 
 

Hoe brengt de school van elke leerling de startsituatie in beeld? 

Naast het doornemen van het Onderwijskundig rapport (of andere dossiergegevens) wordt er, als 
de leerling net op school zit, een aantal kenmerken nader in beeld gebracht.  

 
               ALTIJD               ALEEN ALS NODIG          NOOIT 

 

In beeld brengen    ☐    ☒    ☐  

taalvaardigheden door afnemen 

methode onafhankelijke toetsen 
 

In beeld brengen    ☐    ☒    ☐  

rekenvaardigheden door afnemen 

methode onafhankelijke toetsen 
 

Screenen op dyslexie   ☐    ☐    ☒  

Screenen op dyscalculie   ☐    ☐    ☒  

Screenen op faalangst   ☐    ☐    ☒ 

Screenen op hoogbegaafdheid  ☐    ☐    ☒  

In beeld brengen van het   ☐    ☐    ☒ 

welbevinden (bijv. met SAQI) 

 

In beeld brengen sociale   ☒    ☐    ☐ 

vaardigheden 
 

In beeld brengen    ☒    ☐    ☐ 

vaardigheden op gebied van leren 
leren 

 
In beeld brengen NOB profiel/ 

uitstroomperspectief    ☒    ☐    ☐   
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Hoe volgt de school de ontwikkeling van elke leerling? 

Op school overleggen docenten over de ontwikkeling van leerlingen in o.a. leerling- en/of 
groepsbesprekingen. Waar nodig is vervolgens overleg met deskundigen 

(fysiotherapeut/orthopedagoog/logopedist/SMW/schoolarts/wijkagent)  in en om de school. 

Ontwikkeling en vorderingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (Edumaps/ AureCool). 
                  

 
   

        ALTIJD     ALLEN ALS NODIG          NOOIT 
 

Inzet methodeafhankelijk   ☒    ☐    ☐ 

toetsen om de ontwikkeling 
te volgen 

 

Observeren van sociale   ☐    ☒    ☐   

vaardigheden in de (mentor)klas 

 

Periodieke, geplande individuele  ☒    ☐    ☐ 

gesprekken met de leerling 
gericht op prestaties 

 

Periodieke, geplande individuele  ☒    ☐    ☐  

gesprekken met de leerling 

gericht op welbevinden 
 

Periodiek in beeld brengen   ☒    ☐    ☐ 

onderwijsbehoeften van leerlingen 

 

Geregeld afstemmen met ouders  ☒    ☐    ☐  

over gedrag en opvallende zaken 

in de thuissituatie 
 

De mentor bespreekt zijn   ☒    ☐    ☐ 

leerlingen met de mentor van het 

volgende schooljaar 
 

Gebruik van portfolio's   ☐    ☐    ☐ 

 

 
Portfolio, toelichting: 

Het gebruik van portfolio’s is nog volop in ontwikkeling binnen onze school.  
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4 SCHOOLKLIMAAT 
4.1 Veiligheid en welbevinden van leerling 
 
Hoe geeft de school invulling aan het mentoraat? 

De mentor(leerkracht) is de eerst aangewezen contactpersoon voor de leerling en de ouders: de 

spil in de eerstelijnszorg. De mentor volgt de onderwijs ontwikkeling van de leerling, zodat 
cognitieve achterstanden vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. De mentor spreekt leerlingen 

aan die te laat komen en/of verzuimen en onderhoudt het contact met de ouders. Verder volgt de 
mentor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling om zo sociaal-emotionele problematiek 

vroegtijdig te signaleren. 
 

 
Activiteiten vanuit mentoraat (leerkracht) 

▪ Gesprekken met de leerlingen 

▪ Gesprekken met de ouders 
▪ Opstellen van individuele plannen voor en met de leerling 

▪ Gesprekken met de stage coördinator 
▪ Gesprekken met de Commissie voor begeleiding/zorgteam/IB 

 
 

Hoe zorgt de school voor veiligheid en welbevinden van de leerlingen? 
Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school 

veilig voelen. Daarom wordt er op school op toegezien dat er zorg is voor een goede 

omgang met elkaar, grenzen worden gerespecteerd en de gedragsregels worden 
nageleefd. Jaarlijks wordt er een sociaal welbevinden enquête door leerlingen ingevuld. 

Tegen iedere vorm van discriminatie, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie op 
school wordt opgetreden. Onder agressie verstaan we alle vormen van fysiek (bijv. 

schoppen, slaan), psychisch (bijv. bedreigingen, chanteren) en verbaal (bijv. 
schelden) geweld. Ook vandalisme valt hieronder (bijv. het vernielen van fietsen). 

Onder seksuele intimidatie verstaan we alle ongewenste seksueel getinte aandacht 
die verbaal (bijv. in opmerkingen), fysiek (bijv. door aanrakingen) of non-verbaal 

(bijv. door seksueel bedoelde gebaren) tot uitdrukking komt. 

 
In het kader van de Arbo-wet hanteert Stichting Promes het beleidsplan AGSPD. 

Procedureel is hierin vastgelegd hoe er wordt omgegaan met (bijna-)ongevallen. 
Registratie hiervan helpt de school aan informatie omtrent aard en voorkómen 

ervan, en biedt inzicht over hoe door preventieve maatregelen (bijna-)ongevallen 
voorkomen en beperkt kunnen worden. Dit plan kunt u terug vinden op de website 

van Stichting Promes. 
De school heeft een eigen agressieprotocol, een vertrouwenspersoon, een klachtenregeling, en 

gedrag/schoolregels.  

 
Brandveiligheid: in ieder gebouw hangen ontruimingsinstructies en -plattegronden. We houden 

met regelmaat ontruimingsoefeningen. Een deel van het personeel is opgeleid tot 
bedrijfshulpverlener/EHBO’er. 

 
 

Hoe zorgt de school dat de overstap voor nieuwe leerlingen zo goed mogelijk verloopt? 
▪ Eerste kennismaking voor de leerling met de nieuwe leerkracht én nieuwe klas voor de 

zomervakantie 

▪ Introductiedag(deel) voor de nieuwe leerling 
▪ Warme overdracht van mentoren (leerkrachten) 
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4.3 Werken aan sociale vaardigheden 
 

Hoe besteedt de school aandacht aan sociale vaardigheden en omgaan met elkaar? 
Er wordt gewerkt met een online methode voor sociaal-emotioneel leren; Kwink. Deze methode is 

inclusief burgerschap en mediawijsheid en staat wekelijks op het lesrooster. 
Verder werken we met de AureCool; leerlingvolgsysteem voor het volgen van de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
 

4.4 Betrekken van leerlingen 
 
Welke activiteiten heeft deze school om leerlingen actief bij elkaar en de school te 

betrekken? 
▪ Ouderejaars leerlingen helpen jongerejaars leerlingen met lezen. 

▪ Organiseren en deelname catering/bediening op ouderavonden/feesten 
▪ Nazorg  

▪ Leerling tevredenheidsonderzoek 
▪ Leerlingen spreken mee over hun Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en hun 

Transitieplan 

 
 

Hoe is de tevredenheid van de leerlingen over de school? 
Algemene tevredenheid school                                                                                  

 
1. Ik voel mij veilig op school                                                                             

2. De sfeer op school is prettig                                                                            
3. De docenten behandelen mij met respect                                                        

4. Op school gelden duidelijke regels                                                                  

5. In de lessen doen wij veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren        
naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict) 

6. De leerkrachten leggen goed uit                                                                      
7. De leerkrachten houden rekening met wat ik wel en niet kan                             

8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school                          
9. Ik ben tevreden over mijn mentor                                                                   

10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen                              
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding                                                         

12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,                        

leerweg, sector, profiel) 
13. Leerkrachten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn                                     

14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.                  
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school                                             
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5 OUDERS 
5.1 Betrokkenheid ouders 
 
Hoe betrekt de school ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en de school? 

▪ Kennismakingsgesprek (informatieve ouderavond) voor de ouders met de mentor aan 
het begin van het schooljaar  

▪ Bespreken (individueel) ontwikkelingsperspectief met ouders 
▪ Facultatieve gesprekken over welbevinden zoon/dochter met ouders 

▪ Organiseren gesprekken naar aanleiding van de evaluaties doelen OPP 

▪ Organisatie van informatieve (thema)bijeenkomsten op school 
▪ Huisbezoek SMW (school maatschappelijk werk) nieuwe leerlingen en facultatieve 

gesprekken met SMW op verzoek van ouders dan wel advisering van school 
▪ Nieuwsbrief om ouders op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in en rond de school 

▪ Organiseren ouderbijeenkomsten (zoals ouderraad) om mee te denken over 
ontwikkelingen van de school 

▪ Medezeggenschapsraad. 
 

 

Hoe is de tevredenheid van de ouders over de school? 
 

Eindcijfer 3.62 
Welk cijfer geef je de school?  

(1= onvoldoende. 2= matig. 3=voldoende. 4= goed ) 
 
 

Ruimte voor aanvullende informatie over het betrekken van ouders of de 

oudertevredenheid 
De ouders zijn gesprekspartner bij invullen van onderzoeksinstrumenten aangaande de sociaal 

emotionele ontwikkeling alsmede het opstellen van het transitieplan. 
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6 ONDERSTEUNING 
6.1 Omgaan met verschillen in leren 
 
Hoe gaat de school om met verschillen op het gebied van de basisvaardigheden (taal 

en rekenen)? 

De Mackayschool stelt leerling-kenmerken en onderwijsbehoeften centraal in haar 
onderwijsinrichting. 

Er wordt planmatig toegewerkt naar een uitstroomperspectief dat past bij deze 
kenmerken en behoeften. 

De Mackayschool hanteert 4 uitstroomperspectieven en ontwikkelt leerroutes die leiden tot de 
vaardigheden die behoren bij het betreffende uitstroomperspectief. 

Leerstofaanbod, leertijd, het pedagogische en het didactische handelen worden daarbij afgestemd 
op de behoeften in aanbod en aanpak die per route zijn vastgesteld, waarbij ruimte is eigenheid 

en specifieke individuele behoeften van leerlingen. 

Door een planmatige wijze van kwaliteitszorg en een effectieve cyclus leerlingenzorg wordt 
continue de kwaliteit van onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen geëvalueerd. 

Op die manier probeert de Mackayschool boeiend onderwijs te geven met passende zorg, waarbij 
uit ieder kind het beste wordt gehaald. 

Daarnaast hebben wij ons taalaanbod afgestemd op de theorieën van José Schraven, aangevuld 

met Anneke Smits en hebben we rekenspecialisten opgeleid binnen ons team. 

 

 
Hoe gaat de school om met verschillen in leren? 

We laten leerlingen kennis maken met verschillende leerstrategieën voor verschillende leerdoelen, 

door het onderwijs aan te laten sluiten bij de manier zoals de leerlingen het beste kunnen leren. 
Sommige leerlingen zijn visueel ingesteld en vinden het fijn om te zien wat de opdracht is. 

Andere leerlingen zijn meer auditief ingesteld en kunnen goed naar de opdracht luisteren. 
Ook de verwerking kan plaatsvinden op de manier waarop leerlingen zich de stof het beste eigen 

kunnen maken. De een doet dat via de computer, de ander maakt graag een mindmap en weer 
een andere leerling werkt graag met pen en papier.  

Naast de verschillende manieren waarop de instructie wordt gegeven maken we dus in de lessen 
ook gebruik van verschillende werkvormen.  

Datgene dat leerlingen leren wordt in verbinding gebracht met de wereld om hen heen.  
Zo kunnen ze het geleerde toepassen in situaties die ze meemaken op school en thuis. 

  



MACKAYSCHOOL 16 

 

6.2 Ondersteuning in de school 
 

Welke (basis)vaardigheden/deskundigheid wat betreft omgaan met verschillen, is 
breed aanwezig bij het docententeam van deze school? 

Op didactisch en op pedagogisch gebied is er ruimte voor differentiatie. Tevens wordt er rekening 
gehouden met leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Al onze leerkrachten zijn MASTER-SEN opgeleid en met het hele team volgen wij gezamenlijke 
scholing om zo de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied en onze persoonlijke expertise te 

optimaliseren. 
 

 

Welke aanpassingen bieden docenten in hun aanpak om tegemoet te komen aan extra 
onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen? 

 

      VOOR ALLE        VOOR EEN         INDIVIDUELE            NIET 

     LEERLINGEN           GROEP       LEERLINGEN          IN HUIS 

 

Werken volgens een vast lesmodel  ☒   ☐   ☐   ☐ 

 

Extra verduidelijking van lesopbouw  ☒   ☐   ☐   ☐ 

en regels in de les (waar mogelijk 

visueel maken) 
 

Extra verduidelijking van taken in   ☐   ☒   ☒   ☐ 

de les (m.b.v. stappenplannen) 

 
Extra verduidelijking van grenzen    

aan gedrag (waar mogelijk visueel) ☒   ☒   ☒   ☐ 

 

Extra aandacht voor aanmoediging  ☒   ☐   ☐   ☐ 

en feedback in de les 
 

Uitbreiding instructietijd   ☐   ☒   ☒   ☐ 

 

Leerstof aanbieden in kleinere  ☒   ☐   ☐   ☐ 

delen 

 

Elke dag starten met de mentor  ☒   ☐   ☐   ☐ 

 

Structureel werken volgens een  ☐   ☐   ☒   ☐ 

programma/methode gericht op 

gedrag 
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Welke ondersteuningsmogelijkheden heeft de school? 
 

       ALLEEN     GEÏNTEGREERDE      NIET IN HUIS 

    ALS NODIG                 AANPAK VOOR ALLE  INDIEN AAN DE ORDE 

                                      OF VOOR GROEPEN       WORDT DOORVERWEZEN 

Zorgteam      ☐    ☒    ☐  

 

Studiebegeleiding (gericht op   ☐    ☒    ☐   

leren leren) 

 

Bijles (gericht op vakinhoud)  ☐    ☐    ☒  

 

Huiswerkbegeleiding    ☐    ☐    ☒  

 

Examentraining    ☐    ☐    ☒  

 

Ondersteuning bij beroepskeuze  ☐    ☒    ☐  

en/of vervolgopleiding 

 

Stagebegeleiding    ☒    ☒    ☐  

 

Begeleiding bij arbeidsinpassing  ☐    ☒    ☐  

 

Faalangstreductietraining   ☐    ☐    ☒  

 

Examenvreesreductietraining  ☐    ☐    ☒  

 

Weerbaarheidstraining   ☐    ☒    ☐  

 

Agressieregulatie training   ☒    ☐    ☒  

 

Psycho-educatie    ☒    ☐    ☐  

 

Dramatherapie    ☐    ☐    ☒  

 

Muziektherapie    ☒    ☐    ☐  
 
 

Over welke deskundigen beschikt de school? 
De school heeft deskundigen in huis en werkt samen met instellingen om leerlingen goed te 

kunnen ondersteunen. De volgende deskundigen zijn in huis of makkelijk toegankelijk: 
 

- Counselor/vertrouwenspersoon           - Schoolmaatschappelijk werker (MEE 

- Schoolarts(GGD)    - (wijk)agent 
- Leerplichtambtenaar    - Stage coördinator 

- IB      - Muziektherapeut 
- Fysio/ergotherapeut    - Logopedist 

- Vakleerkracht bewegingsonderwijs  - Orthopedagoog generalist 
- Ambiq      - Psychologisch assistent 

- Accare      - Karakter 
- Promens Care    - CVBP 

- CCE 
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6.4 Aanpassingen 
Welke aanpassingen in de organisatie zijn aanwezig om tegemoet te komen aan extra 

onderwijsbehoeften van leerlingen? 
    VOOR ALLE        VOOR EEN       INDIVIDUELE        NIET 

   LEERLINGEN           GROEP       LEERLINGEN      IN HUIS 

Verlenging toetstijd     ☐   ☐   ☒   ☐ 

Voorlezen toetsen     ☐   ☐   ☒   ☐ 

Voorlezen examen     ☐   ☐   ☐   ☒ 

Spreiding van examens over   ☐   ☐   ☐   ☒ 

meerdere jaren 

 
Welke fysieke aanpassingen en welke ondersteuningsmiddelen heeft de school 

beschikbaar om tegemoet te komen aan extra onderwijsbehoeften van leerlingen? 
      JA           NEE 

Rolstoeltoegankelijk     ☒   ☐   

Theorie- en praktijklokalen    ☒   ☐   

aangepast voor gebruik door leerlingen in een rolstoel 

Lift      ☐   ☒   

Invalidentoilet     ☒   ☐   

Brede deuren     ☒   ☐   

Tilvoorzieningen    ☐   ☒   

Extra schoonmaak i.v.m. allergieën  ☐   ☒   

Mogelijkheid tot rusten    ☒   ☐   

 
      VOOR ALLE      VOOR EEN          NIET 
     LEERLINGEN       GROEP       IN HUIS 

Prikkelarme inrichting lokalen   ☒   ☐   ☐  

Prikkelarme verlichting    ☒   ☐   ☐  

Aanpassingen in de akoestiek   ☒   ☐   ☐  

Visuele ondersteuning    ☒   ☐   ☐  

(pictogrammen) 

Prikkelarme werkplekken binnen de  ☒   ☐   ☐  

lesruimte (bijv. tafel met schot) 

Stilte (werk)plek waar de leerling   ☒   ☐   ☐  

heen kan om rustig te werken 

Time-out ruimte met begeleider,  ☒   ☐   ☐  

waar de leerling heen kan om tot 

rust te komen 

Vaste persoon waar de leerling  ☒   ☐   ☐  

naar toe kan tijdens vrije 
momenten 

    VOOR ALLE        VOOR EEN       INDIVIDUELE        NIET 

   LEERLINGEN           GROEP       LEERLINGEN      IN HUIS 

Laptop / tablet     ☐   ☒   ☒   ☐ 

Digitaal lesmateriaal    ☒   ☐   ☐   ☐ 

Computers met 'voorleesapplicatie'  ☐   ☐   ☒   ☐ 

(zoals Kurzweil) 

Laptop/computer voor toetsen   ☒   ☐   ☐   ☐ 

Vergroot lesmateriaal    ☐   ☐   ☒   ☐ 
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6.5 Samenwerking 
 

 
SAMENWERKINGSVERBAND VO 22.03 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK 

Deze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband VO 22.03 met ongeveer 11.000 
leerlingen. De scholen in het Samenwerkingsverband bevinden zich in Hoogeveen, Meppel  

en Steenwijk. Vanzelfsprekend komen er ook leerlingen uit andere dorpen en steden in de 
omgeving van deze plaatsen naar deze scholen, waaronder de gemeenten Westerveld en  

De Wolden, die ook bij het samenwerkingsverband horen. 
 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs VO 22.03 wil onderwijs bieden aan iedere  

leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling wil en bij wat de leerling kan.  
Binnen het gewone voortgezet onderwijs en, als dat nodig is ook in het Voortgezet  

Speciaal Onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd 
wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn  

mogelijkheden leren benutten. 
 

 
Heeft de school een structurele samenwerkingsrelatie met een andere VO of VSO 

locatie? 

Geen structurele samenwerkingsrelatie, wel goede en constructieve contacten met de scholen uit 
het samenwerkinsgsverband 22.03. Onze ambulante begeleiding werkt veel met en in de VO 

scholen waardoor overleg en contact prettig en soepel verloopt. 
 

 
Heeft de school een structurele samenwerkingsrelatie met een (zorg)instelling? 

De school werkt nauw samen met Cosis. Een aantal leerlingen krijgen een stukje zorg 
aangeboden vanuit Cosis in onderwijs. Dit betekent een zorgondersteuner die werkt met een 

individuele leerling binnen het onderwijs. 

 
 

 


