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Inleiding
Voor de start van passend onderwijs per 1 augustus 2014 heeft het VLC een
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het is een leidend document voor
de leerlingenzorg gedurende de komende vier jaren.
Inhoud
 Missie
Het profiel start met de missie van de school met het oog op onze leerlingen. Die is verwoord
vanuit het grote liefdegebod van Christus: God lief te hebben boven alles en onze naaste als
onszelf. De zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben past hier helemaal in:
de zorg van de Heere Jezus ging en gaat juist uit naar het zwakke, het hulpbehoevende!
 Visie
Vanuit deze missie vloeit onze visie voort. We willen onderwijs geven dat past bij de unieke
gaven, kwaliteiten en ambities van de leerlingen.
De leerlingen van nu weten soms niet hoe ze met jongeren met een beperking om moeten
gaan. Passend onderwijs brengt zulke jongeren dichterbij.
 Basisondersteuning
Basisondersteuning is de leerlingenzorg die elke school moet kunnen bieden. Hoe beter deze
basisondersteuning in / op orde is, hoe minder een beroep gedaan hoeft te worden op extra
ondersteuning. De meeste ondersteuning voor LWOO-leerlingen valt hier ook onder.
 Extra ondersteuning
De extra ondersteuning zal de school op verschillende manieren vormgeven:
a) In de vorm van leer- en ontwikkelingsondersteuning. Te denken valt aan de extra
ondersteuning voor Pro- (en LWOO-leerlingen). Maar bijvoorbeeld ook aan de
leerwerktrajecten in het VMBO en aan leerlingen die individueel RT krijgen.
b) In de vorm van fysiek medische ondersteuning. Hier bieden we voor de clusters 1, 2 en 3
elk twee arrangementen aan: licht en medium. Het zware arrangement zal meestal niet
op onze school uitgevoerd kunnen worden.
c) In de vorm van sociaal emotionele en gedragsondersteuning. Dit betreft vooral de
cluster-4-leerlingen (leerlingen die qua gedrag en psyche extra ondersteuning
behoeven). Hier zijn drie arrangementen (licht, medium en zwaar) verwoord.
d) Ondersteuning in de thuissituatie: hierbij moet vooral gedacht worden aan de rol van het
school maatschappelijk werk.
Conclusie en plannen
Als school bieden we een brede basisondersteuning aan. Ook zijn er plannen verwoord voor de extra
ondersteuning en verdere ontwikkeling.

