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Visie en organisatie 
 

Algemene missie en visie van de school 
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (hierna af te korten als GGH) is een openbare school waar 

de gemotiveerde en leergierige leerling kwalitatief hoog onderwijs krijgt en waar hij leert een 

onderzoekende houding aan te nemen en te reflecteren op wat hij leert. Het is een school voor 

leerlingen die meer kunnen en meer willen. Dit alles binnen een veilige sfeer en hechte 

gemeenschap. 

Leren zien wij als een sociale en intellectuele activiteit. Het brede onderwijsaanbod is gericht op de 

behoeften en talenten van de individuele leerling. De persoonlijke ontplooiing en zelfstandigheid zijn 

belangrijk. We willen de leerlingen die veel willen weten en goed kunnen leren, maximaal uitdagen 

en de gelegenheid geven om zich te verdiepen. Het GGH biedt zowel bij de alfa-, gamma-, bèta- als 

de kunst- en cultuurvakken duidelijk méér, zowel binnen als buiten het reguliere lesprogramma. 

Onze leerling moet als hij van school komt kritisch en zelfverantwoordelijk zijn, zowel op sociaal, 

cultureel, als cognitief gebied. 

 

Visie op zorg 
Het GGH wil een school zijn waar leerlingen zich op hun gemak voelen en gestimuleerd worden om 

optimaal te leren en om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Alle leerlingen die zijn toegelaten, 

zijn in principe in staat om de hele school te doorlopen en af te maken. De begeleiding is erop gericht 

om ervoor te zorgen dat de leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol te 

kunnen zijn op het GGH. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met de leerling. Zij worden daarom 

ook structureel betrokken bij dit proces. School en ouders zijn – ieder vanuit zijn eigen rol – samen 

opvoeders en dat vraagt zowel van de school als van de ouders initiatief in de communicatie over de 

leerling. 

Het Gemeentelijk Gymnasium is een categoraal gymnasium. Dat betekent dat er alleen leerlingen 

toegelaten worden volgens de criteria van het CTC: een VWO-advies van de basisschool. Deze 

selectie zorgt ervoor dat wij een homogene leerling-populatie hebben voor wat betreft het 

startniveau van de leerlingen. Deze homogeniteit heeft een positief effect op de sfeer in de school en 

op het niveau van het onderwijs. 

Naast de homogeniteit zorgen de verschillende na- en buitenschoolse activiteitenactiviteiten voor 

een verticale verbondenheid tussen de leerlingen van verscheidene leerjaren. De leraren van het 

GGH zijn uitstekend toegerust en enthousiast voor het geven van goed onderwijs aan deze kritische 

en getalenteerde groep leerlingen. Het grootste deel van de docenten heeft een academische 

opleiding; de meeste docenten beschikken over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Het 

Gemeentelijk Gymnasium heeft een goede naam in Hilversum en omgeving vanwege de goede 

resultaten en de traditie van degelijk onderwijs en een veilige omgeving voor leerlingen. 

In dit document wordt de zorg aan het GGH in brede zin beschreven. 

Tussen aanname en uitstroom ligt een periode waarin verschillende mensen betrokken zijn bij het 

onderwijs en bij het signaleren van mogelijke zorgvragen. Deze algemene fase noemen we de 

eerstelijnsbegeleiding, dat wil zeggen dat de eerste begeleiding in het dagelijkse contact met 
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leerlingen plaatsvindt. Er is ook een groep mensen en een aantal instrumenten die in tweede 

instantie ingezet worden als er sprake is van een begeleidingsbehoefte die de dagelijkse 

onderwijspraktijk overstijgt. Dit wordt beschreven bij de tweedelijns begeleiding. In het geval de 

behoefte aan interventie niet binnen de mogelijkheden van de school valt, wordt er verwezen naar 

expertise van externe deskundigen, beschreven in de derdelijns begeleiding. 

 

Organisatie algemeen 
De zorg kan verdeeld worden in eerste, tweede en derde lijn. De eerste lijn bestaat uit de docenten, 

de mentoren en de leerjaarcoördinatoren (hierna afgekort als ljc’s). De mentor is de spil van de 

zorgverlening binnen de school. De mentoren van een leerjaar staan onder leiding van een 

leerjaarcoördinator. De eerste lijn wordt geïnformeerd door de dagcoördinator. 

De tweede lijn is opgebouwd uit het team van leerjaarcoördinatoren, de zorgcoördinator en de 

conrector onderwijs. De tweede lijn wordt versterkt door de andere zorgverleners binnen de school 

waaronder de decaan, de leerondersteuner/RT, de dyslexiecoördinator, de vertrouwenspersoon 

leerlingen, de anti-pestcoördinator en ambulante begeleiders. Indien nodig wordt externe 

ondersteuning aangetrokken. 

De derde lijn wordt gevormd door het Zorg Afstemmings Team (ZAT), waarin interne zorgverleners 

en hulpverleningsinstanties buiten de school bestaande uit de GGD, RBL (Regionaal Bureau 

Leerlingenzaken) en Versa Welzijn (maatschappelijk werk) samenwerken om de zorg voor een 

leerling die de directe schoolzorg overstijgt te kunnen verzorgen. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 

Bureau Jeugdzorg (BJZ), Rebound en de jeugdpolitie maken onderdeel uit van deze laag, maar 

hebben geen zitting in het ZAT. 
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Aanname en instroom 
 

Aanmelden en aannemen 
De coördinator van leerjaar 1 is de eerste persoon die zich bezig houdt met de toelating van 

leerlingen. Deze bekijkt de aanmeldingsformulieren en adviesformulieren van de basisschool. 

Daarnaast neemt deze contact op met de leerkrachten van groep 8. Het GGH conformeert zich aan 

de richtlijnen van Centrale Toelatingscommissie voor het Gooi (CTC). 

De beslissing van de plaatsingscommissie bepaalt of een leerling wordt aangenomen of afgewezen. 

De aanmelding van leerlingen met een specifieke zorgvraag verloopt via de leerjaarcoördinator. Deze 

treedt in overleg met de zorgcoördinator. Op basis van het totaal aantal aangemelde leerlingen met 

een zorgvraag wordt gekeken hoeveel leerlingen met een zorgvraag de school kan plaatsen. Dit is 

onder andere afhankelijk van het aantal beschikbare persoonlijk begeleiders. Verder is het van 

belang dat de extra zorg die de leerling nodig heeft ook daadwerkelijk gegeven kan worden. Vragen 

over de grootte van de groepen, de mogelijkheden van extra ondersteuning en individuele 

begeleiding, de omvang en aard van de ambulante of externe begeleiding, de deskundigheid en inzet 

van leerkrachten, de aanwezigheid van een remedial teacher, afstand en vervoer en mogelijkheden 

voor technische aanpassingen van school en klaslokaal spelen een rol. In voorkomende gevallen zal 

de school zorgvuldig met de betreffende ouders en de leerling onderzoeken of plaatsing mogelijk en 

wenselijk is. 

Voor de leerlingen met een persoonlijk begeleider wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

opgesteld. Bij specifieke problemen, zoals bijvoorbeeld vormen van autisme, worden deskundigen 

(nu externe begeleiders) ingeschakeld.  

Voor alle leerlingen en dus ook voor leerlingen met een (fysieke) beperking geldt een diploma-eis: de 

leerling moet in staat zijn het opleidingsdiploma te halen. 

 

Zij-instroom 
In de hogere leerjaren na het eerste jaar kunnen leerlingen van andere gymnasia of 

gymnasiumafdelingen van een scholengemeenschap instromen op het GGH, mits er plek is en wij 

voldoende grond zien voor een succesvol verloop van de schoolloopbaan. De intake in andere 

jaarlagen wordt gedaan door de betreffende leerjaarcoördinator, eventueel in samenspraak met de 

zorgcoördinator. De ljc heeft voorafgaand aan plaatsing een gesprek met de toeleverende school, 

met de aspirant leerling en met de ouders. Op basis van deze gesprekken wordt in overleg met de 

schoolleiding bepaald of de leerling wel of niet toegelaten kan worden. In overleg met de ouders en 

de school van herkomst wordt de overdracht van het bestaande dossier besproken. Relevante 

informatie wordt opgenomen dan wel vermeld in het leerlingendossier. Leerlingen die afkomstig zijn 

van havo/vwo, kunnen niet geplaatst worden, omdat er sprake is van te grote achterstanden die niet 

ingehaald kunnen worden aan het GGH. Bij de leerlingen die instromen na het eerste jaar is er extra 

aandacht van de mentor en de leerjaarcoördinator om te monitoren of de aansluiting bij de 

verschillende vakken goed verloopt. Indien nodig wordt overlegd over tijdelijke extra ondersteuning 

bij de vakinhoud.  
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Jonge leerlingen 
Veel leerlingen aan het Gymnasium zijn betrekkelijk jong. Zonder uitzondering hebben ze het 

basisschooltraject vlot en succesvol doorlopen. Sommigen hebben zelfs op enig moment versneld. De 

school kan over het algemeen goed omgaan met jonge en begaafde leerlingen. Deze leerlingen 

voelen zich thuis binnen een sfeer van prestatie en ambitie. Het brede aanbod van vakken en het 

hoge niveau biedt hun de uitdaging die ze nodig hebben. Toch heeft de ervaring geleerd dat een 

beperkte bandbreedte qua leeftijd binnen een jaarlaag in het belang van het kind is. Kinderen die 

meer dan een jaar van het leeftijdsgemiddelde afwijken, missen in hun ontwikkeling de directe 

aansluiting bij hun klasgenoten. Een begaafde leerling kan cognitief verder gevorderd zijn dan de 

gemiddelde leeftijdsgenoot, fysiek en sociaal-emotioneel is dat meestal niet het geval. De fysieke en 

psychische ontwikkeling loopt achter bij die van de klasgenoten. Daardoor kan de jonge leerling niet 

op gelijk niveau delen in de ervaringen van de andere leerlingen in de klas. Dit maakt dat de (zeer) 

jonge leerling op een afstand blijft en zich dientengevolge vaak terugtrekt uit de voor de ontwikkeling 

in de puberteit belangrijke (groeps)processen. Het harde en soms wrede aspect hiervan is dat de 

jonge begaafde leerling zes jaar lang, dat wil zeggen gedurende zijn gehele puberteit, de gevolgen 

hiervan ondervindt. Leeftijdsverschil is een onveranderlijk gegeven en valt niet ‘in te halen’; iets wat 

een zich traag ontwikkelende, leeftijdsconforme leerling meestal wel doet: op enig moment heeft die 

een gelijke tred met ‘de groep’. Het Gymnasium zet zich in om aan alle leerlingen een veilige 

leeromgeving te bieden. Wat de school echter niet kan bieden is een gelijke ontwikkeling met de 

gemiddelde leerlingen in het leerjaar. De school kan de biologie van de jonge leerling niet versnellen 

en het groeiproces binnen de klas of de jaarlaag niet vertragen. Ook na de middelbare school in de 

studententijd zal de jonge en begaafde student deze leeftijdsdiscrepantie ondervinden. Het 

Gymnasium pleit er dan ook voor om begaafde leerlingen binnen de basisschool uitdagend onderwijs 

te blijven bieden. Versneld doorschuiven naar de middelbare school levert een uitgangsverschil op 

dat in een essentiële levensfase niet meer veranderd kan worden. In het belang van het kind 

hanteren wij een minimum adviesleeftijd voor aanname in klas 1 van elf jaar op 1 juni van het jaar 

van binnenkomst. 

  



8 
 

Algemeen begeleidingsaanbod aan het Gemeentelijk Gymnasium 
 

Eerstelijnsbegeleiding 
Het onderwijs aan het GGH wordt gekenmerkt door een hoog tempo. Een leerling dient in staat te 

zijn dit hoge tempo te volgen en behoort over voldoende zelfstandigheid te beschikken om kleine 

achterstanden te kunnen wegwerken. De hoog ontwikkelde taalvaardigheid in woord en schrift is 

een ander belangrijk kenmerk van het onderwijs. De vakken Latijn en Grieks zijn beide in de 

onderbouw verplichte vakken. Deze vakken vragen ruimte in het rooster. Vandaar dat er voor de 

overige vakken minder lesuren beschikbaar zijn. Veel leerlingen zijn ambitieus en volgen daarom in 

de bovenbouw extra vakken. Dit zorgt voor een schoolklimaat waarin presteren belangrijk is. Cruciaal 

is dat de leerling over het vermogen beschikt om in hoog tempo te kunnen werken. Dit is nodig om 

veel en moeilijke informatie snel te verwerken om de noodzakelijke verdieping te kunnen zoeken. 

Het is ook nodig dat de leerling overzicht kan houden of scheppen in de veelheid van vakken en in 

complexe informatie. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de functionarissen die 

leerlingen dagelijks begeleiden gedurende hun schoolperiode. 

 

Vakdocenten 
Onze leerling heeft het meest te maken met zijn vakdocenten. Deze zien de leerling meerdere keren 

per week in de les en kunnen tijdens de les en daarbuiten de leerlingen in verschillende situaties 

observeren. Elke leerling is uniek, heeft een eigen leerstijl en een eigen context waar zijn gedrag door 

bepaald wordt. De vakdocent is pedagogisch en didactisch bekwaam om tot op zekere hoogte met 

deze verscheidenheid om te gaan en de nodige ondersteuning te bieden. Binnen de lessituatie kan de 

docent zelf extra ondersteuning of uitdaging bieden bij de lesstof of hij kan rekening houden met de 

sociaal-emotionele behoefte van een leerling door in aanpak te differentiëren. De docent kan bij 

structurele fouten een toets bespreken en zo samen met de leerling analyseren waardoor de fouten 

gemaakt worden hoe dit verbeterd kan worden. 

Voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben dan deze basiszorg is de docent degene die dat kan 

signaleren. De docent informeert de mentor over het opvallende gedrag van de leerling en in een 

bilateraal overleg kunnen zij eventueel afspraken maken over het vervolg. Er zijn in de onderbouw 

van het GGH een aantal teamvergaderingen onder leiding van de zorgcoördinator of ljc en 

rapportvergaderingen onder leiding van de ljc, waarbij de docent zijn observaties en voorstellen kan 

delen met het docententeam en de mentor. In deze bijeenkomsten kunnen individuele 

handelingsadviezen gegeven worden of groepsafspraken gemaakt worden. 
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Mentoren 
De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling en heeft binnen deze taak vele 

rollen. In de eerste klas is de mentor degene die de leerlingen wegwijs maakt in de school en met het 

leven op de middelbare school. Tijdens de mentorlessen wordt er aandacht besteed aan het 

groepsproces, de normen die binnen de groep en op school (moeten) gelden en natuurlijk aan de 

school- en studievaardigheden. In de volgende jaren blijft de mentor de centrale persoon in de 

begeleiding van de leerlingen op school. De rol van de mentor verandert in de loop der tijd omdat de 

leerling zich ook ontwikkelt en de leerling afhankelijk van het leerjaar waar hij in zit een andere 

behoefte aan ondersteuning heeft. 

De mentor heeft een actieve rol, een bemiddelende rol of de rol van verwijzer. De mentor kan zelf 

afspraken maken of acties ondernemen om te reageren op signalen die hij heeft gekregen. De 

mentor kan bijvoorbeeld bemiddelen in gesprekken tussen een vakdocent en de leerling om ervoor 

te zorgen dat een conflict opgelost wordt. De mentor kan in samenspraak met de ouders en 

leerjaarcoördinator/zorgcoördinator ook de leerling verwijzen naar interne of externe zorg. Een 

goede samenwerking tussen ouders en mentoren is essentieel voor het slagen van de begeleiding. 

Van ouders wordt verwacht dat zij ook zelf contact met de school opnemen om zaken te bespreken 

die van belang kunnen zijn voor een passende begeleiding. 

 

Leerjaarcoördinatoren 
De leerjaarcoördinator (ljc) is de centrale persoon in de organisatie met verantwoordelijkheid voor 

het functioneren van de begeleiding van een leerjaar als geheel. De ljc overlegt zeer regelmatig met 

de mentoren van het leerjaar. Tijdens dit overleg wordt het reilen en zeilen van het leerjaar in het 

geheel besproken. Hier worden problemen in de organisatie van het leerjaar, de jaaragenda en meer 

in het algemeen de belasting van leerlingen gesignaleerd en besproken. Ook handelingsadviezen 

voor leerlingen komen aan de orde. Indien gewenst of noodzakelijk kan de ljc de expertise van 

zorgcoördinator inroepen. 

Enkele malen per jaar zijn er mentoravonden en ouderavonden om met ouders de stand van zaken 

door te nemen en af te spreken welke acties er genomen moeten worden. De leerjaarcoördinator 

handelt zaken af die aan het schoolbeleid raken. De ljc kan een leerling bespreken in de 

rapportvergaderingen of in de gerichte leerlingbespreking om zo nodig handelingsafspraken te 

maken. De ljc kan bijvoorbeeld afspreken dat de leerling extra hulp of uitdaging krijgt aangeboden 

buiten de vaklessen. 
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Mentorassistenten 
De eerstejaarsmentoren worden bijgestaan door twee mentorassistenten per klas. Dat zijn leerlingen 

uit de vijfde klas die door de ljc van de eerste klas zijn geselecteerd door een sollicitatieprocedure. Na 

de selectie volgen de mentorassistenten een training in het coachen. Vanaf  de start van het nieuwe 

schooljaar worden de mentorassistenten nauw betrokken bij het gewenningsproces van de 

eerstejaars. Ze assisteren de mentor bij de introductieweek, bij feesten, toernooien en excursies en 

kunnen bemiddelen bij kleinere incidenten. In de loop van het jaar verandert de mate van actieve 

begeleiding door mentorassistenten. Wij merken als school dat deze vorm van aanvulling op het 

mentoraat een positief effect heeft op de sfeer. Een voorbeeld hiervan is dat tweedejaars 

aankloppen bij hun oude mentorassistent om sommige zaken te bespreken. Voor de mentorassistent 

zelf is deze vorm van mentoraat een belangrijke stap in hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Rapportvergaderingen 
Drie keer per jaar zijn er rapportvergaderingen waar per klas met het hele team, de mentor en de 

leerjaarcoördinator gesproken wordt over de prestaties van leerlingen. Het doel van deze 

bijeenkomsten is om de voortgang van leerlingen op het gebied van leerresultaten te bespreken en 

te bewaken. Tijdens de vergaderingen worden adviezen gegeven en afspraken gemaakt. 

Naast de rapportvergaderingen zijn er in de onderbouw (klas 1 tot en met 3) gerichte 

leerlingbesprekingen. Het doel van deze vergaderingen is om de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

de leerlingen en de groep te bespreken en afspraken te maken over een mogelijke groepsaanpak of 

individueel handelingsplan. Ook bij deze vergaderingen zijn de vakdocenten, mentor en 

leerjaarcoördinator aanwezig. 

 

Verzuimregistratie 
In de absentieregistratie wordt geregistreerd als leerlingen te laat komen of afwezig zijn. Een eerste 

absentiecontrole vindt plaats tijdens de eerste twee lesuren. Leerlingen uit klas 1 en 2 die zonder 

opgaaf van reden, afwezig zijn, worden gebeld door de dagcoördinator. 

Een tweede absentiecontrole vindt plaats aan het eind van de dag. De coördinator verwerkt dan de 

absentiemeldingen van de verschillende vakdocenten. Bij ongeoorloofd verzuim wordt contact 

opgenomen met thuis. De school meldt schoolverzuim (een aantal uren spijbelen en/of regelmatig te 

laat komen) volgens een protocol van RBL - Bureau Leerlingenzaken - aan de leerplichtambtenaar. De 

leerplichtambtenaar maakt hiervan een aantekening en gaat na overleg met de betrokken 

leerjaarcoördinator in gesprek met de leerling en de ouders. De ambtenaar maakt afspraken met de 

betrokkenen. Bij herhaaldelijke ongeoorloofde afwezigheid maakt de leerplichtambtenaar proces-

verbaal op. 
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Magister en rapportage 
In de onder- en bovenbouw krijgen de leerlingen vier maal per jaar een rapport. Deze rapporten 

geven het voortschrijdend gemiddelde voor een vak. De bespreking in de rapportvergadering kan 

aanleiding zijn ouders (en leerling) uit te nodigen voor een gesprek op de mentoravond. Ouders en 

leerlingen kunnen op ieder gewenst moment inzicht krijgen in de resultaten via Magister online. 

 

Magister en het leerlingbegeleidingsdossier 
Om de continuïteit van de begeleiding te waarborgen worden in Magister memo’s genoteerd die 

verslag doen van de gesprekken die met leerlingen en ouders gevoerd zijn. Memo’s die 

vertrouwelijke informatie bevatten zijn alleen toegankelijk voor de mentor, leerjaarcoördinator, 

zorgcoördinator, vertrouwenspersoon en de schoolleiding. 

Deze memo’s blijven in school en worden na vertrek van de leerling nooit overgedragen of ter inzage 

geboden aan derden. 
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Speciale zorg en tweedelijnsbegeleiding 
 

Zorgcoördinatie 
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en de coördinatie van de zorgactiviteiten 

binnen de school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de schoolleiding. De coördinator bewaakt 

de zorgactiviteiten met name in de tweede en derde lijn en stelt eventuele verbeteringen voor. De 

zorgcoördinator adviseert en informeert leerjaarcoördinatoren en desgewenst ook de directie over 

zorgleerlingen. Deze voert regelmatig intern overleg met de persoonlijk begeleiders en extern 

overleg met bijvoorbeeld het samenwerkingsverband, zorginstituten en andere instanties. Ook is de 

zorgcoördinator voorzitter van zowel het interne zorgoverleg met de ljc’s als het ZAT, het Zorg 

Afstemmings Team. De zorgcoördinator inventariseert de behoeftes van de zorgleerlingen en wordt 

over hen op de hoogte gehouden door de leerjaarcoördinatoren en de persoonlijk begeleiders. 

Daarnaast wordt deze door de ljc’s op de hoogte gehouden van leerplichtzaken. 

De groep persoonlijk begeleiders van de zorgleerlingen wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. 

Sommige zorgleerlingen binnen de school krijgen een persoonlijk begeleider. Het behoort tot de taak 

van de zorgcoördinator om gesprekken met ouders te voeren, persoonlijk begeleiders te zoeken en 

een goede begeleiding te organiseren 

 

Persoonlijke begeleiding zorgleerlingen 
Sommige zorgleerlingen hebben naast de mentor een persoonlijk begeleider. De persoonlijk 

begeleider heeft wekelijks op een vast moment in de week contact met de zorgleerling. Daar worden 

de belangrijkste dingen besproken. Dit verschilt natuurlijk per leerling. 

In een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt vastgelegd wat de randvoorwaarden zijn en waar 

de aandacht van de begeleiding naartoe gaat. Dit plan wordt ondertekend door de ouders, de 

zorgcoördinator en de persoonlijk begeleider. Aan het eind van elk schooljaar wordt het OPP 

geëvalueerd met de ouders. 

 

Vertrouwenspersoon leerlingen 
De interne vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen die redenen hebben de 

vertrouwenspersoon op te zoeken. Dit kunnen redenen zijn als pesten, machtsmisbruik, seksuele 

intimidatie, racisme of zorgen omtrent het welzijn van andere leerlingen. De vertrouwenspersoon 

onderzoekt de situatie, zorgt voor opvang en begeleiding van betrokkenen en handelt preventief en 

curatief. Naar aanleiding van signalen, geruchten, meldingen en klachten geeft de 

vertrouwenspersoon (gevraagd en ongevraagd) advies aan de rector. 

Zie verder de website van de school onder het tabblad Vertrouwenspersoon. 
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Anti-pestcoördinator 
Als uitvloeisel van het op onze school bestaande pestprotocol zal er door de mentoren in het eerste 

leerjaar expliciet voorlichting worden gegeven over pesten onder andere in de vorm van het laten 

opstellen en ondertekenen van eigen klassenregels. In de hogere leerjaren zal opnieuw aandacht aan 

dit onderwerp worden besteed. De mentoren evalueren met de leerlingen de bestaande omgang in 

de klas en komen desgewenst met regels voor verbetering van de omgang tussen leerlingen en de 

sfeer in de klas. Voor alle leerjaren geldt dat er bij signalering, conform het pestprotocol, actief hulp 

aan alle betrokkenen geboden zal worden. 

Indien er een probleem is of dreigt te ontstaan op het gebied van pesten binnen de school of op de 

social media (zoals sexting en cyberpesten) kan de anti-pestcoördinator een aanspreekpunt zijn voor 

de mentor, wanneer blijkt dat deze niet direct in staat is veranderingen aan te brengen die leiden tot 

een oplossing van het probleem. De coördinator kan de mentor door middel van interventie 

adviseren over mogelijke vervolgstappen, maakt zo nodig afspraken hiertoe en ziet toe op de 

naleving ervan binnen de gestelde termijn. 

Indien door ouders een klacht is ingediend bij de externe vertrouwenspersoon kan deze eventueel 

terugverwijzen naar de anti-pestcoördinator. De laatste kan door aanwezigheid bij en het voeren van 

gesprekken proberen de contacten tussen partijen te herstellen. Er vindt regelmatig terugkoppeling 

plaats aan de externe vertrouwenspersoon. 

 

Aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling  
De school heeft twee aandachtfunctionarissen aangesteld voor de signalering van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Dat zijn functionarissen die op de hoogte zijn van de stappen die genomen 

dienen te worden in geval van melding van huiselijk geweld of mishandeling en/of misbruik. Zij 

kennen de protocollen en de instanties waarbij in geval van meldingsplicht, gemeld dient te worden. 

 

Decanaat 
De decaan begeleidt de leerlingen bij hun toekomstplannen en keuzeproblematiek. Daarnaast 

verzorgt de decaan het materiaal voor de mentorlessen van de derde klas en bovenbouwklassen 

betreffende loopbaanoriëntatie. Zie voor meer informatie de site van de school onder het tabblad 

Decaan. 

 

Hoogbegaafde leerlingen 
Het Gymnasium heeft veel begaafde leerlingen. Om aan de begaafdheid van leerlingen voldoende 

uitdaging te bieden heeft de school ervoor gekozen om een rijk onderwijsaanbod te realiseren. De 

school heeft een leerlijn natuurkunde vanaf klas 1. Drama en filosofie behoren tot het reguliere 

vakkenaanbod in de onderbouw. Leerlingen die bovenop het volle vakkenpakket extra uitdaging 

zoeken kunnen Chinees vanaf klas 2 als extra-curriculair vak kiezen. In de bovenbouw ligt de 

mogelijkheid open voor een ‘Cambridge’-Engels traject, zelfs tot en met het felbegeerde Proficiency-

certificaat. Ook kunnen voor de talen Frans en Duits certificaten worden behaald, nl. het DELF 

certificaat en het Goethe certificaat. 
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De school kiest nadrukkelijk voor de ontwikkeling van de talenten van de leerling binnen de klas, die 

wij beschouwen als een gemeenschap van lerenden. Individuele leertrajecten die de leerling  

structureel loshalen uit het klassenverband worden niet aangeboden. Leerlingen die meer 

aankunnen, krijgen de gelegenheid extra opdrachten via de vakdocent te maken. Voor de 

onderbouw ontwikkelt de school een verrijkingsaanbod binnen de les.  

Ambitieuze talenten kunnen zich voor de bètavakken aanmelden voor de verschillende Olympiades. 

De coördinatie hiervan ligt in handen van de bètacoördinator. Leerlingen in de onderbouw krijgen de 

gelegenheid hun bètatalenten te botvieren via de IJSO (International Junior Science Olympiad), de 

EUSO (European Union Science Olympiad) en de Kangoeroewedstrijden voor wiskunde. Jaarlijks 

blijken leerlingen van het GGH succesvol in het behalen van prijzen op deze en andere Olympiades. 

Voor alpha en gamma vakken werkt de school nauw samen met het PUC (Pre University College) 

VU/UvA. Twee maal per jaar vaardigen wij hiertoe geselecteerde leerlingen naar verschillende 

programma’s. 

 

Dyslexie 

Bij aanvang van het schooljaar worden alle leerlingen in klas 1 onderzocht op mogelijke dyslexie. Bij 

leerlingen met een opvallende score, wordt een tweede onderzoek afgenomen. Ouders van 

leerlingen die in de tweede test als opvallend naar voren komen, worden hierover geïnformeerd. Zij 

worden doorverwezen naar een erkende specialist voor een definitief onderzoek. De school werkt 

samen met PIOS, zowel voor het definitieve onderzoek als voor eventuele begeleiding als blijkt dat 

de leerling dyslectisch is. Het staat u als ouder vrij om het onderzoekstraject bij elke erkende 

specialist te laten uitvoeren. 

Voor dyslectische leerlingen uit de bovenbouw is een kort begeleidingstraject beschikbaar voor de 

dan noodzakelijke vaardigheden, uitgevoerd door specialisten van PIOS. De plaatsing geschiedt via 

school. 

Leerlingen met een geldige dyslexie verklaring hebben uiteraard de voorzieningen zoals deze ook 

voor het Centraal Examen gelden. 

 

Leerondersteuner (RT) 
De leerondersteuner is tot op heden geen officiële RT-docent, hoewel deze in de praktijk over een 

grote deskundigheid beschikt. Deze kan betrokken worden bij de steun aan leerlingen die moeite 

hebben met organisatie-, planning- of (beperkte) leerproblematiek. De inzet van de docent is beperkt 

tot maximaal een periode van zes weken. 
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Huiswerkbegeleiding 
Ouders hebben het in de huidige samenleving steeds drukker. Twee banen en een gezin zijn mede 

door de toenemende flexibilisering van arbeidstijden steeds lastiger te combineren. Vandaar dat de 

vraag naar studie- en huiswerkbegeleiding stijgt. Om ouders een helpende hand toe te steken biedt 

het Gymnasium daarom na schooltijd huiswerkbegeleiding aan. Leerlingen krijgen de gelegenheid 

om binnen de vertrouwde omgeving van school te werken aan hun huiswerk en aan het ontwikkelen 

van hun studievaardigheden. 

Het GGH heeft hiertoe de samenwerking gezocht met PIOS, een bekend studiebegeleidings- en 

bijlesinstituut uit de regio. De school heeft ervoor gekozen de begeleiding vanaf de start van het 

schooljaar aan te bieden aan leerlingen uit klas twee en drie. Vanaf januari kunnen ook leerlingen uit 

klas 1 op school terecht voor de huiswerkbegeleiding. 

Begeleidingsinstituut PIOS organiseert de huiswerkbegeleiding, die zij uitvoert op de Badhuislaan. 

Voor meer informatie en aanmelding wende men zich tot pios.nl > vestigingen > Gemeentelijk 

Gymnasium. 

 

Studievaardigheden 
Om zonder kleerscheuren door een gymnasiumopleiding te kunnen komen, moeten onze leerlingen 

beschikken over intelligentie, motivatie en studievaardigheden - de handvatten waarmee ze hun 

werk kunnen aanpakken. 

De eerste twee voorwaarden zijn in de regel niet het probleem. Voor een aantal leerlingen is de 

derde dat wél. Ze hebben zonder noemenswaardige inspanning de basisschool afgerond, en zijn 

handelingsverlegen nu niet alles ze meer komt aanwaaien. ‘Hoe moet ik het doen, nu ik kennelijk iets 

moet doen? 

Om ook in het kader van Passend Onderwijs tegemoet te komen aan de behoefte die er bij deze 

leerlingen lijkt te zijn om op specifiek dit gebied ondersteund te worden, heeft de schoolleiding 

besloten om een module ‘studievaardigheden’ aan te bieden. In een zestal weken wordt door een 

externe partij, onder leiding van een orthopedagoog, in kleine groepjes ingegaan op de eigen 

leerstijl, de organisatie van het werk, en heel praktische hulp bij de aanpak geboden. Nota Bene: het 

gaat hier dus niet om huiswerkbegeleiding. 

Mentor en ljc bepalen of een leerling voor deze module in aanmerking komt. 

 

Bijles 
Tegen een geringe vergoeding kunnen leerlingen bijles of huiswerkondersteuning krijgen van een 

capabele leerling. De ervaringen hiermee zowel bij leerlingen als bijlesgevers zijn positief. De 

bijlesleerling zit immers nog dicht op de stof en kent de moeilijkheden vaak van nabij of uit eigen 

ervaring. De bijlessen worden in principe op school gegeven. De organisatie van deze bijlessen 

gebeurt door een medewerker van de school. Inning en uitbetaling van lesgeld verloopt via de 

administratie. 
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Stressreductie training 
Elk jaar inventariseert de school in klassen 3 t/m 6 de behoefte aan een stressreductietraining voor 

leerlingen. Bij voldoende behoefte vraagt de school een externe deskundige een training aan te 

bieden die specifiek gericht is op het reduceren van stress en prestatieangst in 

school(examen)situaties. Bij onvoldoende belangstelling proberen we een oplossing op maat te 

vinden. 

Deelname aan deze training is pas mogelijk nadat een plaatsingsgesprek met mentor of ljc heeft 

plaatsgevonden. Aanmelding voor deze training vindt plaats via de zorgcoördinator. De kosten voor 

deze training worden deels door de school vergoed. 

 

Sociale vaardigheidstraining 
Sommige kinderen blijken niet altijd volledig toegerust om de (soms turbulente) sociale trajecten 

goed te doorstaan. Zij kunnen praktische ondersteuning gebruiken in de omgang met 

leeftijdsgenoten. De school werkt samen met een externe instantie die deze ondersteuning kan 

bieden. Gedurende 12 bijeenkomsten wordt in een groep van maximaal 12 jongeren gewerkt aan het 

vergroten van hun zelfvertrouwen en inzicht in hun mogelijkheden. De training wordt gegeven door 

twee ervaren trainers. 

Deelname aan deze training is pas mogelijk nadat een plaatsingsgesprek met mentor of ljc heeft 

plaatsgevonden. Aanmelding voor deze training vindt plaats via de zorgcoördinator. De kosten voor 

deze training worden deels door de school vergoed. 

 

Voorlichting homoseksualiteit 
In samenwerking met het COC worden elk jaar lessen gewijd aan homoseksualiteit. Leerlingen 

bespreken in kleine kring samen met (jonge) homoseksuelen de ervaringen zij hebben opgedaan en 

hoe ze nu in het leven staan. Het is de nadrukkelijke bedoeling van deze lessen om een open sfeer te 

scheppen rond dit onderwerp die bijdraagt aan een groter persoonlijk begrip voor de 

ontwikkelingstrajecten van leeftijdsgenoten op het gebied van seksuele identiteit.  
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Derdelijnsbegeleiding 
Op het moment dat de school na overleg en toestemming van de ouders besluit externe deskundigen 

te raadplegen of in te schakelen, spreken wij van derdelijnsbegeleiding. De begeleiders uit deze lijn 

zijn mensen die niet binnen de school werkzaam zijn. Het gaat om experts en organisaties met 

specialistische kennis zoals een schoolarts of Bureau Jeugdzorg. 

 

ZAT als portaal 
De zorgcoördinator is degene die de contacten met externe deskundigen coördineert. Het kan 

voorkomen dat de zorgbehoefte van een leerling groter is dan wat wij op school kunnen bieden. Het 

overleg hierover vindt o.a. plaats in het ZAT (Zorg Afstemmings Team). Daar worden leerlingen 

besproken van wie wij vinden dat het noodzakelijk is om externe specialisten te raadplegen. Vanuit 

het ZAT kunnen afspraken met de betrokken externe specialisten voortvloeien en verwijzingen naar 

externe zorginstanties 

 

GGD Gooi en Vechtstreek 
De GGD is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Zij richt zich op de preventie van ziekte, 

vroegtijdig opsporing van gezondheidsproblemen en tijdige verwijzing naar andere zorginstanties. De 

schoolarts en de schoolverpleegkundige zijn verbonden aan de GGD. 

De schoolverpleegkundige spreekt 1 maal per jaar alle leerlingen uit leerjaar 2. De ouders ontvangen 

hiervoor een schriftelijke uitnodiging. 

 

Schoolarts 
Als er sprake is van medische of psychiatrische problemen kan de schoolarts ingeschakeld worden. 

Het gaat om leerlingen die langdurig of frequent ziek zijn of leerlingen die niet goed functioneren, 

waarbij gedacht wordt aan lichamelijke of psychische oorzaken. 

Ouders kunnen ook een gesprek voor hun kind aanvragen. De schoolarts maakt deel uit van het ZAT. 

 

Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek 
Het RBL houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet voor jongeren tot 18 jaar. De 

leerplichtambtenaar werkt samen met de school en andere partners om spijbelaars en uitvallers zo 

snel mogelijk weer naar school terug te laten keren, eventueel met een steuntje in de rug van een 

schoolarts, de jeugdzorg of een andere instelling. De leerplichtambtenaar is onafhankelijk. Als het op 

school niet goed gaat met de leerling en ouders en school komen er samen niet uit dan kan de 

leerplichtambtenaar gevraagd worden voor informatie of advies. 

De leerplichtambtenaar beschermt het recht van elk kind op onderwijs. In het uiterste geval kan de 

leerplichtambtenaar de school, de ouders en het kind verplichten zich te houden aan de 

verantwoordelijkheden die de leerplichtwet hen oplegt. Eventueel kan een sanctie volgen. De 

leerplichtambtenaar is belast met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Wanneer de 
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school ongeoorloofd schoolverzuim meldt, neemt de leerplichtambtenaar contact op met de 

ouder(s)/verzorger(s) om na te gaan wat de reden is van het verzuim.  

De dagcoördinator zal de leerplichtambtenaar inlichten wanneer er sprake is van langdurig 

(ongeoorloofd) verzuim. Afwezigheid rondom vakanties wordt ook gemeld als het zogenaamde “luxe 

verzuim” betreft. 

Na een melding van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar eerst onderzoeken wat er aan 

de hand is en afspraken maken, opdat het verzuim stopt. Jongeren vanaf 12 jaar worden, naast hun 

ouders, zelf aangesproken op hun verzuimgedrag, want vanaf deze leeftijd is er ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Een leerplichtambtenaar kan verschillende maatregelen nemen bij 

ongeoorloofd verzuim: van een waarschuwing tot verwijzing naar een instantie als bureau HALT of 

Jeugdzorg. 

De leerplichtambtenaar maakt deel uit van het ZAT. 

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Inzet van schoolmaatschappelijk werk is primair het verbeteren van het functioneren van de leerling 

op school. De leerling en tegelijkertijd zijn of haar leefsituatie is onderwerp van begeleiding. In eerste 

instantie biedt de maatschappelijk werker kortdurende hulpverlening aan leerling en/of ouders. 

Ook vervult de schoolmaatschappelijk werker een brugfunctie naar eventuele externe voorzieningen. 

Daarnaast kan deze vanuit het eigen vakgebied ondersteuning bieden aan medewerkers van de 

school en aan de kwaliteitsbewaking van de zorg. 

De schoolmaatschappelijk werker maakt onderdeel uit van het ZAT. 

 

Ambulante begeleiding 
De ambulant begeleider is afkomstig uit het speciaal onderwijs (Donnerschool). Hij of zij ondersteunt 

de persoonlijk begeleiders, de zorgleerling en de ouders. Verder adviseert hij of zij over aanpak, 

begeleiding en verwijzing van leerlingen die extra zorg behoeven. 

 

Samenwerkingsverband Qinas 
Het Gemeentelijk Gymnasium werkt met andere instanties samen in het bestuurlijk 

Samenwerkingsverband Qinas. Het Samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de schoolbesturen in 

het Gooi tezamen voor een dekkend netwerk van voorzieningen zorgen.  



19 
 

Overlegstructuur 
 

Wekelijks overleg 
Er is een wekelijks overleg tussen mentoren en hun ljc. Tweewekelijks vindt er een intern zorgoverleg 

plaats tussen de ljc’s en de zorgcoördinator. Tijdens dit overleg wordt besloten over wel of geen 

interventie, het plan van aanpak en het vervolg/verloop van zaken die in behandeling zijn. Er is 

sprake van een oplopend niveau van probleembespreking. Omdat het merendeel van de 

begeleidingszaken aan het Gemeentelijk Gymnasium raakt aan de onderwijsprestaties en omdat een 

groot deel van de kwesties geen ingewikkelde sociale componenten in zich draagt, dragen veel 

interventies een formeel karakter: ze zijn verbonden met verruimingen van school- en 

toetsbepalingen of het aanbieden van tijdelijke extra faciliteiten. Er is daarom een tweewekelijks 

overleg tussen de coördinatoren en de conrector onderwijs en begeleiding. Tijdens dit overleg is er 

ruimte voor ruggenspraak ten aanzien van voorgenomen of ingezette interventies. Daarnaast kunnen 

in dit overleg schoolbrede (zorg)zaken aan de orde komen die om meer structurele aandacht op 

beleidsniveau vragen.  

 

Zorg Afstemmings Team 
Het ZAT komt eens in de zes weken bijeen. Vaste deelnemers zijn: de zorgcoördinator, de schoolarts, 

de leerplichtambtenaar en de schoolmaatschappelijk werker. Desgewenst kunnen andere 

specialisten worden uitgenodigd. 

In de bijeenkomsten wordt overleg gevoerd over leerlingen met problemen waarvoor een meer 

specialistische inbreng en advies gewenst is. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken 

welke mogelijkheden er zijn voor begeleiding van deze leerlingen, zowel intern als extern. Er wordt 

een plan van aanpak gemaakt: de werkafspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd en in de 

volgende bijeenkomst worden deze afspraken geëvalueerd en desgewenst bijgesteld of aangevuld. 

Leerlingen kunnen ter bespreking worden ingebracht door de zorgcoördinator. De zorgcoördinator 

brengt leerlingen in als zij na intern overleg of binnen het interne traject geen mogelijkheden ziet om 

deze leerling op de juiste wijze te (kunnen) begeleiden. Leerling problematiek kan anoniem worden 

voorgelegd ter consultatie. Voor een officiële bespreking met externen is geen toestemming van de 

ouders nodig. 

De aanmelder is verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan de ouders voor de 

bespreking in het ZAT en is verantwoordelijk voor het persoonlijk halen en brengen van recente 

informatie. 


