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Alle medewerkers van het Aletta werken hard om het 
onderwijs te geven dat ervoor zorgt dat leerlingen op 
eigen niveau hun diploma kunnen halen. Soms hebben 
leerlingen daarbij extra uitdaging, verdieping of wat meer 
begeleiding nodig. Een extra steuntje in de rug dus. Dit 
noemen wij ook wel ondersteuning. 

ONDERSTEUNING BINNEN HET ALETTA

In elke deelschool is een ondersteuningscoördinator die het 
aanspreekpunt is als het gaat om het steuntje in de rug. Die 
kan met jou, je ouders en je mentor kijken naar de mogelijk-
heden. 

In de school vindt de meeste begeleiding plaats tijdens de 
gewone les. Binnen onze school zijn daarnaast extra moge-
lijkheden. Deze zijn in te delen in de volgende drie niveaus:

1. Basisondersteuning in de klas
2. Aanvullende groepsgerichte ondersteuning 
3. Aanvullende individuele ondersteuning

HET BEGINT IN DE KLAS; NIVEAU 1

Maatwerk
In het rooster zitten vaste lessen en lessen waarin je 
zelf kunt kiezen. Hierdoor kun je al veel extra begelei-
ding en lessen krijgen die passen bij wat jij nodig hebt. 
Door deze maatwerklessen kun je zelf en in overleg met je 
mentor en docenten goed kijken wat je nodig hebt. Je kan 
bijvoorbeeld extra lessen van een vak volgen als je nog iets 
moeilijk vindt. Of je gaat juist naar een les waarin je nieuwe 
dingen leert als extra. Of je kiest juist voor een onderwerp 
waar je heel geïnteresseerd in bent en je daarom graag daar-
over meer lessen wilt volgen.

Aanpassingen
Binnen het Aletta kan je recht hebben op enkele aanpassin-
gen of ondersteunende materialen. Is er bij jou sprake van 
dyslexie, een autismespectrumstoornis (ASS), een aandacht-
stekort- en/of hyperactiviteitsstoornis (ADHD) of iets anders 
waardoor het voor jou lastiger kan zijn om de reguliere lessen 
te volgen. Dan zijn er voor jou verschillende aanpassingen 
en mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld extra tijd voor toetsen/
examens, dit kan ook tussen leerlingen verschillen en is af-
hankelijk van datgene wat het beste bij jou aansluit. 

WAT ALS JIJ EEN EXTRA STEUNTJE
 IN DE RUG NODIG HEBT?



Anderstaligen/NT2
Voor leerlingen die minder dan vijf jaar in Nederland wonen 
(NT2-leerlingen) hebben wij in elke deelschool een NT2-be-
geleider die met jou kan kijken naar wat jij nodig hebt. Ben 
jij nog niet zo lang in Nederland en ervaar je soms moeite 
met de Nederlandse taal? Dan kijken we samen met jou en je 
ouders hoe we jou daar het beste in kunnen ondersteunen. 

ONDERSTEUNING IN EEN KLEINE GROEP; NIVEAU 2

Trainingen
Voor specifieke hulpvragen bieden wij in groepsverband 
trainingen. Zo hebben we Rots en Water (weerbaarheid), 
Executieve vaardigheden (leren leren) en faalangsttraining. 
De vorm die het aanbod heeft, verschilt per deelschool.

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING; NIVEAU 3

Trajectklassen
Soms is het beter om een leerling tijdelijk op een andere plek 
te plaatsen, omdat de extra begeleiding niet voldoende is of 
het in de gewone lessen even niet lukt. In dat geval gaan we 
kijken naar wat de beste mogelijkheid is voor die leerling. Een 
optie voor deze leerling kan zijn dat hij of zij tijdelijk en/of 
gedeeltelijk in de trajectklas wordt geplaatst. 

Binnen het Aletta hebben wij drie trajectklassen, één voor de 
leerlingen uit vmbo-onderbouw, één voor de leerlingen uit 
vmbo-bovenbouw en één voor de leerlingen uit mavo, havo 
en vwo (specialisme hoogbegaafdheid en autisme). 

In de trajectklassen komen leerlingen terecht die het - om 
uiteenlopende redenen - even niet volhouden om volledig 
onderwijs in de eigen klas te volgen. De leerling krijgt dan 
onderwijs op maat aangeboden. Het doel van de trajectklas 
is om de leerling terug te laten keren naar zijn eigen klas of 
het vinden van een passende vervolgopleiding. 

Samen met ouders en eventuele hulpverlening wordt er een 
plan van aanpak gemaakt, dat elke zes weken wordt geëva-
lueerd. Daarnaast worden ouders, iedere twee weken, op de 
hoogte gebracht van hoe het met hun kind gaat. Er wordt 
niet alleen aandacht besteed aan de lesstof en het wegwer-
ken van eventuele achterstanden, maar ook aan leerpunten 
vanuit onder andere het gedrag, de werkhouding, het zelf-
beeld, fysieke beperkingen en omgaan met invloeden uit de 
omgeving. 

Ook kan het zijn dat je onderwijsprogramma aangepast 
wordt (aantal vakken, lesuren) als dit nodig is om je diploma 
te halen. Hiervoor wordt een persoonlijk plan opgesteld, een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

(Hoog)begaafdheid
Als (hoog)begaafde leerling is er persoonlijke begeleiding om 
te zorgen dat jij op je eigen tempo en niveau uitgedaagd 
wordt. Binnen het Aletta is voldoende ruimte om op maat en 
een planning voor jou te maken en om goed te kijken naar 
jouw behoeftes. 

MEER INFORMATIE?

Elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel 
waarin de school beschrijft welke begeleiding er kan worden 
geboden in de school. 
Voor onze school kun je dit vinden op de website via: 
https://www.aletta.nl/algemeen/ondersteuning/ 
of neem contact op met: overstapnaarVO@aletta.nl
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