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Opgesteld door: Nathalie Jansen
In de OOB-kaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van
leerlingenondersteuning op Vmbo ’t Venster. Het OOB-team (Onderwijs Ondersteunend
Begeleidingsteam) bestaat uit meerdere personen. In deze kaart wordt beschreven wie deel
uitmaken van het OOB-team en in welke hoedanigheid.
Onderwijs Ondersteunend Begeleidingsteam (OOB)
Het OOB stelt zich in grote lijnen ten doel:
 persoonlijke ondersteuning te bieden aan leerlingen op het gebied van sociaal emotionele
problematiek en leerproblemen;
 het ondersteunen van de individuele mentoren/coaches op het gebied van
informatieverstrekking bij start van de mentor/coachleerling op school (startdocument),
aanbieden van ondersteuning voor de mentor/coachleerlingen (OOB-formulier), contacten
met ouders in speciale gevallen, geven van adviezen t.a.v. individuele leerlingen en
mentor/coachgroep, voorbereiden leerlingenbespreking;
 als contactpersoon een bijdrage te leveren aan thuisbasisteambesprekingen, in ieder geval
bij leerlingenbesprekingen;
 het MT te ondersteunen op beleidsmatig gebied inzake onderwerpen die met ondersteuning
te maken hebben in de meest brede zin van het woord;
 ervoor te zorgen dat de ondersteuning op elkaar afgestemd wordt door middel van wekelijks
overleg en periodiek afstemmingsoverleg tussen ondersteuningscoördinator en
leerlingenbegeleiders;
 initiatieven te nemen en/of zicht te houden op contacten met externe hulpverleners en
instanties;
 ervoor zorg te dragen dat relevante zaken die te maken hebben met ondersteuning en
verzuim in Magister geplaatst worden.
 Ondersteuningscoördinatie
De ondersteuningscoördinator coördineert de interne en externe ondersteuning van leerlingen.
Indien leerlingen of de school problemen ervaren die buiten de normale mentor/coachbegeleiding vallen, wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld.
Hij/zij is voorzitter van het ZorgAdviesTeam (ZAT)

Nathalie Jansen
n.jansen@vmbo-venster.nl
Maandag t/m vrijdag



Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker zet, samen met alle collega’s, de lijnen uit om de leerlingen en de
medewerkers een veilige school te bieden.
Hij/zij is zichtbaar aanwezig en bereikbaar voor leerlingen, collega’s en bezoekers. Hij maakt in
deze rol veelvuldig contact met leerlingen vanuit een positieve grondhouding. Waar nodig voert
de pedagogisch medewerker herstelgesprekken waarbij reflectie op eigen handelen centraal
staat. Als er sprake is van strafbare feiten, dan wordt dit bij hem/haar gemeld en zal hij/zij, indien
nodig, passende maatregelen treffen. Het slachtoffer zal altijd geadviseerd worden aangifte te
doen. Er is regelmatig overleg met de wijkagent.
Soufian Arjoch
s.arjoch@vmbo-venster.nl
Maandag t/m vrijdag
 Leerondersteuning
Leerondersteuning is een vorm van specifieke hulpverlening op didactisch vlak aan leerlingen met
leerproblemen, vooral op het gebied van rekenen en taal, schoolvakken, planning en organisatie.
Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning en coaching in specifieke
(leer-)gebieden. Een leerondersteuner begeleidt niet alleen leerlingen met leerproblemen, maar
onderhoudt ook contact met ouders en pleegt overleg met de docenten die deze leerlingen in
hun klas hebben. Aanmelding kan alleen via de ondersteuningscoördinator en middels een OOBaanvraag die ingevuld is door de mentor.
Evi Hendrikx
e.hendrikx@vmbo-venster.nl
Maandag, dinsdag en donderdag

 Leerlingbegeleiders
Als leerlingen niet goed in hun vel zitten kan de mentor/coach, in overleg met ouders en de
leerling, een leerlingbegeleider inschakelen. Een leerlingbegeleider voert een aantal
ondersteuningsgesprekken met leerlingen (en evt. ouders/verzorgers) om de problematiek van
de leerling op school en/of binnen het gezin in kaart te brengen. De leerlingbegeleiders
ondersteunen de indicatie en rapportage voor het ZAT. De leerlingbegeleiders brengen
hulpverleningsvragen in kaart, formuleren handelingsplannen ter oplossing en voert deze
(gedeeltelijk) uit. De leerlingbegeleiders ondersteunen de mentor/coach in contacten met
leerlingen met een psychosociale problematiek en ondersteunt in contacten met instellingen
voor hulpverlening. Aanmelding kan alleen via de ondersteuningscoördinator en middels een
OOB-aanvraag die ingevuld wordt door de mentor/coach.
Astrid Davina
a.davina@vmbo-venster.nl
Dinsdag en donderdag
Soufian Arjoch
s.arjoch@vmbo-venster.nl
Woensdag



Orthopedagoog

De orthopedagoog geeft vorm aan specifieke hulpverlening bij leerlingen met leer- en
gedragsproblemen. Daarnaast ondersteunt de orthopedagoog mentoren/coaches, OOB en ‘t ZAT
bij onderzoeken en observaties. Tevens bekijkt de orthopedagoog de OPP’s en eventueel de
aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring.
Het vaststellen, uitvoeren en bewaken van dyslexie- en dyscalculiebeleid behoort eveneens tot
het werkterrein van de orthopedagoog.
Evi Hendrikx
e.hendrikx@vmbo-venster.nl
Maandag, dinsdag en donderdag
 Trajectbegeleiding in de trajectvoorziening
De trajectvoorziening is bedoeld voor leerlingen die niet genoeg hebben aan de begeleiding
vanuit de basisondersteuning. Voor deze leerlingen wordt een OPP geschreven waarin
beschreven staat hoe deze intensieve ondersteuning vormgegeven zal worden. De
trajectbegeleider biedt intensieve ondersteuning door bijvoorbeeld meerdere keren per week
gesprekken te voeren met de leerlingen. Tevens kunnen leerlingen die begeleid worden vanuit de
trajectvoorziening fysiek aanwezig zijn in de trajectvoorziening, bijvoorbeeld voor het werken in
een rustige prikkelarme omgeving. Leerlingen kunnen alleen met toestemming van de
afdelingsleider, de ondersteuningscoördinator en ouders worden geplaatst in de
trajectvoorziening.
Sophie Artz
s.artz@vmbo-venster.nl
Maandag, dinsdag en donderdag
Anne Middelkoop
a.middelkoop@vmbo-venster.nl
Woensdag en vrijdag

 Faalangstreductietraining
Ongeveer 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft last van faalangst. Dit houdt in
dat ze door hun angst om te falen zo zenuwachtig/gespannen zijn dat ze slechter presteren op
school dan ze eigenlijk kunnen.
Mentoren/coaches kunnen leerlingen bij wie zij faalangst vermoeden, doorverwijzen voor een
intakegesprek. Als uit een test en dit gesprek blijkt dat er inderdaad sprake is van faalangst, wordt
er een begeleidingsplan opgesteld. De ouders/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte
gesteld van deze training. De trainingen worden individueel of in kleine groepjes gegeven,
waarbij rekening gehouden wordt met het lesrooster van de leerling(en). Aanmelding kan alleen
via de ondersteuningscoördinator en middels een OOB-aanvraag die ingevuld is door de
mentor/coach
 Meer informatie in de loop van schooljaar 2019-2020

 Interne contactpersoon klachtenregeling machtsmisbruik
Interne contactpersonen zijn speciaal opgeleid om ouders/verzorgers, leerlingen en personeel te
begeleiden indien er gebruik wordt gemaakt van de klachtenregeling inzake machtsmisbruik in de
vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.
Als een slachtoffer van machtsmisbruik zich bij iemand in de school meldt, moet er in alle
gevallen doorverwezen worden naar een contactpersoon. Zij zijn het meldpunt.
Leerlingen of medewerkers, die zelf slachtoffer zijn van machtsmisbruik, kunnen direct contact
opnemen met een contactpersoon.
De contactpersoon is geen bemiddelaar of oplosser van het probleem. Daarvoor wordt
doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
Henriëtte van Bindsbergen
h.binsbergen@vmbo-venster.nl
Dinsdag t/m vrijdag
Frank Ritmeester
f.ritmeester@vmbo-venster.nl
Maandag t/m vrijdag
 ‘t Loket
‘t Loket houdt zich bezig met de verwerking van absentiemeldingen (ziek melden, beter melden, te
laat komen) gedaan door ouders/verzorgers, leerlingen en docenten. Leerlingen die een urgent
probleem op dit gebied hebben (ziek naar huis, verlofaanvraag, melden), gaan in eerste instantie
naar ‘t Loket. Verzuimregistratie en berichtgeving naar ouders en mentoren behoren tot de
kerntaken. Ziekmeldingen via telefoonnummer 026 3209858.
Marja Spaans
m.spaans@vmbo-venster.nl
Dinsdag, woensdag en vrijdag
Beli Gerrits van den Ende (verzuimcoördinator)
b.gerritsvandenende@vmbo-venster.nl
Maandag t/m vrijdag

 Decanaat
Een decaan helpt leerlingen met hun studie- en beroepskeuze.
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op donderdagen een afspraak met de decaan maken.
Elcke Klein Gunnewiek
E.kleingunnewiek@vmbo-venster.nl
Robert van Beek
R.Beek@vmbo-venster.nl
Donderdag

Externe contacten van Vmbo ’t Venster
 Regionaal bureau leerlingzaken Midden Gelre (leerplicht ambtenaar)
Wanneer leerlingen veel verzuim laten zien (bijvoorbeeld door ziekte, te laat komen of ander
ongeoorloofd verzuim) wordt de leerplicht ambtenaar ingeschakeld. De leerplicht ambtenaar kijkt
mee met de school, ouders en de leerling om toekomstig verzuim zo veel mogelijk te voorkomen.
Tessa Feer
tessa.feer@rblmidden-gelre.nl
Celine Aaftink
celine.aaftink@rblmidden-gelre.nl

 Jeugdverpleegkundige en jeugdarts
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op school. Kinderen bij wie gebleken is
dat een onderzoek gewenst is, kunnen op het spreekuur komen. Het kan gaan om een verwijzing
vanuit de basisschool, de standaard onderzoeken (triage), een aanmelding van school of een
initiatief van de ouder of leerling zelf. De jeugdverpleegkundige ziet leerlingen met problemen en
vragen op het gebied van gewicht, voedingspatroon, leefstijl, situatie thuis en/of school, omgang
met anderen en puberteit. De jeugdarts ziet leerlingen met problemen en vragen op medisch
gebied, psychosociale ontwikkeling, gedrag en ziekteverzuim of als er sprake is van multiproblematiek. Een afspraak maken kan via de ondersteuningscoördinator.

Lotte Ruijs (jeugdverpleegkundige)
l.ruijs@vggm.nl
Marion de Bruijn (jeugdarts)
marion.de.bruijn@vggm.nl
 Pactum
Wanneer er zowel in de thuissituatie als op school sprake is van belemmeringen in de ontwikkeling
van een kind, kunnen we Pactum inschakelen. Pactum is een jeugdhulpverleningsorganisatie die
als brug kan fungeren tussen school en thuis. Zij biedt laagdrempelige begeleiding aan leerlingen
die net dat beetje extra nodig hebben. Aanmelding gaat altijd via de ondersteuningscoördinator na
overleg met mentor/coach, ouders en leerling.
Wilma Freriks
W.Freriks@pactum.org

 Zorg Advies Team (ZAT)
Soms is het aanbod van het OOB niet voldoende om leerlingen (en/of ouders/verzorgers) die
problemen op school ondervinden, te helpen.
In dat geval kan een leerling besproken worden in het ZAT. Het ZAT is een commissie van
deskundigen van binnen en buiten de school die periodiek bijeen komt en dient als:
1. vraagbaak voor mentoren, OOB-leden, ouders/verzorgers over leerlingen die nog wel
functioneren op school maar waarbij het dreigt mis te gaan: advies en evt. verwijzing
(consultatie);
2. platform waar een actieplan wordt opgesteld voor dreigende uitvallers (risicoleerlingen).
Het ZAT komt één keer per maand bij elkaar. De leerplichtambtenaar, de schoolarts, de
ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog en de wijkcoach nemen deel aan dit overleg. Op
afroep worden ouders van desbetreffende leerlingen en eventueel reeds betrokken externe
hulpverlening uitgenodigd.
Aanmeldingen voor het ZAT verlopen via de ondersteuningscoördinator.

