
Ondersteuning op het
Leidsche Rijn College 



Ondersteuningscoördinatoren

Floor Bodd: ondersteuningscoördinator HAVO 2-5 + docent 
Frans

Joyce Daan: ondersteuningscoördinator VWO 1-6 + 
orthopedagoog

Te bereiken op:
030-6702660
ondersteuning@lrc.nl

mailto:ondersteuning@lrc.nl


Hoe is de ondersteuning 
ingericht?

➢ “In de basis als het kan, speciaal als het moet”
1.  Basisondersteuning 
2. Basisplus ondersteuning 
3. Extra ondersteuning 

➢ De visie op het LRC is dat de basisplus en extra ondersteuning tijdelijk is en dat ondersteuning 
daarna kan worden afgeschaald. Indien dit niet kan, zal er in overleg met school, ouders en 
eventuele kernpartners worden gekeken wat er nodig is voor de desbetreffende leerling en of 
een aanmelding bij het VSO of een andere tijdelijke externe voorziening nodig is.



1. Basisondersteuning 

Voor alle leerlingen: 

-Ondersteuning vanuit de mentor: gericht op planning en organisatie, didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling

• In leerjaar 1 en 2 twee mentoren per klas

• Iedere week één les mentoruur met de hele klas

• Iedere week één les begeleidingsgesprekken waarbij de leerlingen worden ingedeeld.

- Kennisversterkers

- BOF-training (faalangstreductie) leerjaar 2 en 3

- Mindfulnesstraining in de bovenbouw

- NIO afname 

- Faciliteitenkaart voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zie volgende dia



1. Basisondersteuning

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte: 

-Dyslexie & TOS:
• Recht op extra tijd, vermindering telling van spellingsfouten, voorleessoftware L2S

• Geen RT

• Bij TOS externe ondersteuning vanuit Kentalis

- AD(H)D & ASS
• Recht op extra tijd

- NT2 (leerlingen die minder dan 6 jaar in Nederland wonen)
• Recht op extra tijd, vermindering telling van spellingsfouten, voorleessoftware L2S

-Hoogbegaafde leerlingen
• 1 uur per week HB groep voor klas 1 en 2: omgang met peers en het versterken van executieve functies 



2. Basis plus ondersteuning 

- Doel: door middel van tijdelijke ondersteuning terug naar de basisondersteuning of constateren 
dat er meer nodig is en indien nodig doorverwijzen naar het VSO of een andere externe 
voorziening.

- Trajectcoach:
• Begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
• De begeleiding is in principe voor 1 periode.
• Er is een OPP gemaakt waarin het handelingsgericht werken wordt bijgehouden en er wordt genoteerd aan welke  

doelen wordt gewerkt (zowel thuis als op school) en of dit behaald is.
• De aanvraag van een trajectcoach is alleen mogelijk indien een leerling vastloopt, verwacht wordt dat tijdelijke 

ondersteuning helpend is en er thuis ook extra ondersteuning is ingezet.
• De aanvraag loopt altijd via de mentor en de coördinator leerlingzaken.

- Ondersteuning vanuit kernpartners:
• Jeugdgezondheidszorg
• Buurtteam
• Leerplicht
• OPDC expert



3. Extra ondersteuning 

- Vanuit kernpartners
• Jeugdgezondheidszorg
• Buurtteam
• Leerplicht
• OPDC expert
• Begeleider Passend Onderwijs

- Vanuit externe instanties 
• Middels een individueel arrangement via het samenwerkingsverband SterkVO of PGB

- Tijdelijke voorziening OPDC / Fritz Redl bij internaliserende/externaliserende problematiek
- Doorverwijzing VSO



Zijn er nog specifieke vragen zijn dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons via 

ondersteuning@lrc.nl

mailto:ondersteuning@lrc.nl



