
 

Kernwaarden 
 

Het Pluspunt is ondersteunend aan het 
onderwijssysteem 
Het uiteindelijke doel van de ondersteuning van 
het Pluspunt is dat de leerling de school verlaat 
met een diploma en kennis en vaardigheden 
heeft ontwikkeld waarmee hij zich kan redden in 
een vervolgopleiding. Met de invoering van 
passend onderwijs betekent dit niet alleen het 
begeleiden van de leerling, maar ook het 
ondersteunen en versterken van de 
vaardigheden van de mentoren en docenten die 
deze leerlingen begeleiden.  
 

Het Pluspunt sluit aan bij de positieve 
kanten  
Aansluiten bij de positieve kanten doet de 
leerling groeien. Het Pluspunt zoekt elke keer 
weer naar dat wat wél werkt: in welke situatie 
lukt het wel en wat zijn de sterke kanten die een 
leerling, de mentor of de ouders kunnen 
inzetten? Met het kijken naar positieve kanten, 
naar positief gedrag, zijn er meer mogelijkheden 
tot het oplossen van problemen (uit: 
Handelingsgericht werken). 
 

Het Pluspunt is een rots in de branding  
Het Pluspunt is een plek waar leerlingen altijd 

terecht kunnen en waar ze tot rust kunnen 

komen. Een rustige plek in een hectische en een 

voor sommigen overweldigende school-

omgeving. Een plek waar naar hen geluisterd 

wordt en waar ze met extra hulp kunnen werken 

aan hun problemen. Het Pluspunt wil echter ook 

voor de mentoren en docenten een plek zijn 

waar ze kunnen sparren over de begeleidings-

problemen waar ze tegen aan lopen, waar ze 

hun vragen kunnen stellen en waar samen aan 

een oplossing gewerkt wordt.    

Pluspunt 

Het Pluspunt is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van het 
leren, het gedrag, de emotionele ontwikkeling of de thuissi-
tuatie. Oftewel ondersteuning bij problemen die het goed 
volgen van onderwijs en het ontwikkelen van zichzelf in de 
weg kunnen staan. Het Pluspunt geeft elke leerling passende 
ondersteuning zodat het ontwikkelen van kwaliteiten en ta-
lenten weer mogelijk is en het onderwijs zijn vruchten af kan 
werpen.  
 
Expertteam Pluspunt 
De ondersteuning van het Pluspunt wordt vormgegeven 
door het ‘Expertteam Pluspunt’. Dit team bestaat uit 6 perso-
nen met elk hun eigen expertisegebied, die in gezamenlijk-
heid het ondersteuningsbeleid van de RSG NOV vormgeven. 
Zie onderstaand figuur voor een overzicht van de functies 
binnen het Expertteam Pluspunt. 

Het Expertteam Pluspunt bestaat uit: 

Hermi Visser: orthopedagoog 

Martin Talacua: ondersteuningscoördinator 

Ralph van de Steeg: coördinator Plusklas en crisisinterventies 

Henny Lindenschot: dyslexiecoördinator 

Wilma van Dronkelaar: dyscalculiecoördinator 

Christa Jansen: onderwijskundig ondersteuner 

 

Wil je als docent in gesprek over een leerling? 

Er is elke dag spreekuur tijdens de tweede pauze in C105. 

Of loop binnen bij C104 of C105. 

 

Wilt u als ouders in gesprek over  de ondersteuning van 

uw zoon/dochter? 

Neem contact op met de mentor van uw zoon/dochter. 


