
Leerlingondersteuning op het USG  

 

Algemeen: 

Welkom op het USG! Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen 

over onze ondersteuning. Mocht het antwoord op úw vraag hier niet bij zitten dan zijn 

wij graag bereid u verder te informeren. 

Schoolgids:  

Op de website van het USG kunt u uitgebreide informatie vinden in het hoofdstuk 

over leerlingondersteuning.  

Zie: www.usgym.nl → onderwijs → schoolgids en schoolbeleidsplan. 

 

Hoogbegaafde leerlingen, hoe gaan jullie daarmee om? 

Voor ons is elke leerling begaafd en daarom is de ondersteuning voor (hoog)begaafde 

leerlingen geïntegreerd in het gehele aanbod. Dit valt voor ons onder de 

basisondersteuning die elke leerling krijgt aangeboden. Hoogbegaafdheid is dan ook geen 

reden voor extra ondersteuning. 

 

Jonge leerlingen, welke (extra) ondersteuning is daarvoor geregeld? 

We zien in toenemende mate een aanmelding van jonge leerlingen. Er is bewust voor 

gekozen om dezelfde ondersteuning te bieden zoals alle leerlingen die krijgen op het 

USG. Door deze integrale aanpak zien wij dat jonge leerlingen geen uitzonderingspositie 

krijgen, wat onze voorkeur heeft.  

De leeftijd van de leerling is dan ook geen reden voor extra ondersteuning. 

 

Kan een leerling met dyslexie naar een gymnasium? 

Op onze website is het dyslexieprotocol te vinden.  

Zie: www.usgym.nl  → op het USG  → ondersteuning → dyslexieprotocol. 

Het beschikken over een dyslexieprotocol is sinds de invoering van de Wet Passend 

Onderwijs een basisvoorziening die elke VO-school in Nederland behoort aan te bieden.  

Vanwege het meertalige categoriale karakter van onze school is het bij leerlingen met 

dyslexie nog belangrijker om een goede keuze te maken.  

Wij bieden de voorzieningen zoals in het protocol beschreven, maar in tegenstelling tot 

veel andere, bredere scholen bieden wij geen remedial teaching of uitgebreidere 

faciliteiten. Dit betekent dat een leerling met dyslexie in de praktijk goed gemotiveerd 

moet zijn om voor alle talen (in klas 2 zelfs zes talen) te werken. In de praktijk vraagt dit 

een extra inzet van deze leerlingen wat wij met een protocol niet geheel kunnen 

ondervangen. ‘De woordjes moeten nu eenmaal geleerd worden’. Een goede afweging 

kan het beste gemaakt worden met de leerkracht van groep 8. Mocht er twijfel zijn dan 

kan er een gesprek aangevraagd worden met Mireille Kneepkens 

(mkneepkens@usgym.nl). 

 

Wanneer is er extra ondersteuning mogelijk? 

Mocht er op de basisschool al extra ondersteuning geweest zijn via een arrangement, of 

is er sprake van een diagnose, of speelt er andere problematiek die de leerling op 

sociaal/emotioneel vlak belemmert, dan is het belangrijk om vóór 1 maart 2021 in gesprek 

te gaan met de ondersteuningscoördinator voor het persoonlijk mentoraat, Ingrid van 

Veggel. In dit gesprek kan dan bekeken worden of er ook extra ondersteuning gewenst is 

op de middelbare school.  

http://www.usgym.nl/
http://www.usgym.nl/


Wat houdt extra ondersteuning in? 

Een leerling bij wie wij het, samen met ouders en/of leerkracht, gewenst vinden om 

extra ondersteuning in te zetten, krijgt een persoonlijke mentor, naast de 

klassenmentor, toegewezen. De persoonlijke mentor zal frequent een-op-een-

ondersteuning bieden op het gebied waarvoor extra ondersteuning nodig is. Vaak op 

organisatorisch gebied en/of sociaal/emotioneel gebied voor zover het schoolzaken 

betreft. Ook is de persoonlijke mentor de contactpersoon voor alle betrokkenen 

rondom het kind aangaande schoolzaken.  

 

Wat kan een persoonlijke mentor bieden? 

De ondersteuning is in eerste instantie gericht op het kind, uiteraard in overleg met de 

ouders. De ondersteuning zal altijd gericht zijn op het functioneren op school. In de 

praktijk is dit maximaal één contactmoment per week met de leerling zelf en daarnaast 

alle bijkomende werkzaamheden (contacten collega’s, ouders, papierwerk).  

 

Wat kan een persoonlijke mentor niet bieden en wat doen we dan? 

Dagelijkse, of meerdere malen per week een-op-een-ondersteuning past niet binnen het 

persoonlijke mentoraat. Ook is de persoonlijke mentor geen psycholoog of 

orthopedagoog. Wel is er een vangnet vanuit ons samenwerkingsverband waar wij en u 

een beroep op kunnen doen. Zie www.sterkvo.nl 

Vaak is er al op de achtergrond bij ouders en kind een orthopedagoog/psycholoog 

betrokken. Onze ervaring is dat dit vaak blijvend nodig is of dat wij regelmatig toch weer 

verwijzen naar deze externe hulp. 

Ook kan de persoonlijke mentor geen dagelijkse ondersteuning geven op het gebied van 

huiswerk. Wij bieden wel huiswerkuren/studiecoaching maar dat is beperkt. Vaak is een 

verwijzing naar een huiswerkinstituut nodig om de dagelijkse ondersteuning op dit gebied 

te kunnen waarborgen. De ouders dragen hiervoor de kosten.  

 

Beleid ten aanzien van de gestelde diagnose 

Het USG heeft een transparant beleid ten aanzien van een gestelde diagnose.  

Dit betekent in de praktijk dat, uiteraard in goed overleg, de diagnose en relevante 

informatie doorgegeven wordt aan het team van collega’s.  

Ook zal een klassenvoorlichting, weer in goed overleg met u en uw kind, een vast 

onderdeel zijn van het ondersteuningstraject.  

 

Extra ondersteuning nodig?  

Vóór 1 maart 2022 in contact met Ingrid van Veggel, de ondersteuningscoördinator 

voor het persoonlijk mentoraat. 

Om een goede inschatting te kunnen maken of er extra ondersteuning nodig is, is een 

gesprek belangrijk. Dit gesprek is een wederzijdse oriëntatie of het USG de juiste plek is 

voor uw kind. Daarmee kunt u ook een goede afweging maken en wederzijdse 

verwachtingen afstemmen. Belangrijk is dat alle relevante informatie doorgegeven wordt, 

zoals ook de Wet Passend Onderwijs voorschrijft.  

 

Ondersteuningscoördinatoren: Marieke Weustink (mweustink@usgym.nl)  

     Martine Korpel (mkorpel@usgym.nl) 

     Ingrid van Veggel (iveggel@usgym.nl)  
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