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Overzicht ondersteuningsaanbod 
 

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een school voor vwo, havo en vmbo, waar leerlingen al bijna vijftig 
jaar leren van elkaars talenten. Wij geloven dat wie je wordt op weg naar je eindexamen, net zo belangrijk is 
als het diploma dat je aan het einde van de rit behaalt. Deze missie en het onderwijsconcept van de OSB 
staan centraal bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen.  
 
Wij willen een school zijn waar iedereen zich prettig en veilig voelt en waar leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte ook zo veel mogelijk kunnen leren. Mentoren vormen de spil in de 
ondersteuningsstructuur. Zij hebben door hun intensieve, soms dagelijkse contact met de leerling goed zicht 
op de schoolontwikkeling. De OSB kent een intensief mentoraat en koestert deze als manier van optimale 
leerlingbegeleiding. Als een mentor zich zorgen maakt over een leerling, gaat hij altijd in gesprek met die 
leerling en zijn ouders/verzorgers. En andersom kunnen leerling en ouders/verzorgers altijd contact 
opnemen met de mentor. Als blijkt dat er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is, kan de mentor advies 
vragen aan de zorgcoördinator. 
 
De zorgcoördinator werkt samen met tal van externe partners om zowel binnen als buiten school de beste 
ondersteuning voor een jongere te organiseren. Het vaste zorgadviesteam van de OSB bestaat o.a. uit 
ouderkind-adviseurs, een jeugdarts, een schoolverpleegkundige, een begeleider passend onderwijs, een 
jongerenwerker en verschillende individuele jongerencoaches. Met elkaar kijken we welke ondersteuning 
nodig is en hoe we die kunnen realiseren.  
 
Omdat op de OSB ontmoeting en samenwerking centraal staat, bieden we extra ondersteuning op school zo 
veel mogelijk groepsgewijs aan. Voor individuele extra ondersteuning werken we samen met onze externe 
partners.  

 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school  

Ondersteuning bij taal- en 
rekenen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Taal1  
 

• extra uur Nederlands in onderbouw 

• tutorlezen  

Dyslexie 
 

• screening & remedial teaching leerjaar 1 

• gebruik digitale leermiddelen via Claroread 

• zie verder: dyslexieprotocol 

Rekenen2   
 

• individueel digitaal oefenen 

• steunles rekenen 

Dyscalculie 
 

• gebruik regelkaarten 

• zie verder: dyscalculieprotocol 

 

Ondersteuning bij 
intelligentie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Meer- en 
hoogbegaafdheid 

• mogelijkheid versneld examineren 

• mogelijkheid vakken afsluiten op hoger niveau 

• coaches hoogbegaafdheid 

• extra curriculaire activiteiten (binnen OSBbreed)  

 
1 De OSB biedt geen ondersteuning aan leerlingen met meer dan 25% leerachterstand op twee van de volgende leergebieden 
(niet zijnde de combinatie technisch lezen en spelling): technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en inzichtelijk rekenen.  
2 Zie voetnoot 1. 



z.o.z. 

 

Disharmonische 
intelligentie 

• training executieve vaardigheden 

• training ‘leren leren’ 

• gratis huiswerkklas 

 

Ondersteuning bij 
motivatie en leren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Motivatie en concentratie • intensief mentoraat 

• samenwerkend leren 

• gebruik jippies en twiddles 

• time-out mogelijkheid binnen school 

• gratis huiswerkklas 

• trajectvoorziening (max. 3 maanden) 

Studievaardigheden: 
plannen en organiseren, 
taakgericht werken 

• training ‘leren leren’ 

• methode Breingeheim 

• gratis huiswerkklas 

• trajectvoorziening (max. 3 maanden) 

 

Ondersteuning bij sociaal-
emotioneel functioneren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Sociale vaardigheden 
 

• training sociale vaardigheden 

• trajectvoorziening (max. 3 maanden) 

Angst en stemming (incl. 
faalangst)   

• training faalangstreductie 

• training Vriendengroep 

• training Mindresolve 

• training Mindfulness 

• time-out mogelijkheid binnen school 

• trajectvoorziening (max. 3 maanden) 

Omgaan met grenzen 
 

• training impulsregulatie 

• lessen mediawijsheid 

• time-out mogelijkheid binnen school 

• trajectvoorziening (max. 3 maanden) 

Gezonde seksualiteit • voorlichtingslessen sexting & grooming, Leve de Liefde en Liefde is… 

Middelengebruik en 
verslaving 

• voorlichtingslessen InCharge  

 

Ondersteuning bij fysieke 
en zintuiglijke beperkingen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Slechtziendheid, 
slechthorendheid, 
motorische beperkingen/ 
beperkte mobiliteit, 
beperkte belastbaarheid, 
chronisch ziek 

• gebruik digitale leermiddelen 

• gebruik aangepaste leermiddelen 

• gefaseerd examineren 

• time-out mogelijkheid binnen school 

• motorische remedial teaching 

• aparte coördinator afstemming faciliteiten 

• zie verder: medisch protocol 

 

Ondersteuning thuis en 
vrije tijd 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning thuis/vrije 
tijd 

• OSBbreed: buitenschools programma van activiteiten 

• actief aanbod Jeugd Sportfonds en/of Jeugd Cultuurfonds 

 

Overige ondersteuning Hoe werkt de school hieraan?  

 
 

• MoneyTalks: financieel spreekuur voor leerlingen en ouders met 
vragen over financiën en allerhande regelingen 

 
Vragen? Neem vooral contact op met één van onze zorgcoördinatoren: 

• Machteld Kruidenier, machteldkruidenier@osbijlmer.nl (gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren) 

• Veerle Köhler, veerlekohler@osbijlmer.nl (fysiek, visueel of auditief beperkt en/of chronisch ziek)  


