Externe hulp onder schooltijd
Externe hulp zoals logopedie, fysiotherapie, remedial teaching of psychologische hulp dient bij
voorkeur buiten schooltijd gegeven te worden. Onder bepaalde voorwaarden kan de directeur
toestemming geven voor het geven van externe hulp onder schooltijd. Hiervoor zijn binnen
stichting Catent criteria opgesteld:
De hulp moet worden gegeven door één van de volgende personen of instanties: een
GZ-psycholoog, een RT-er die werkzaam is in een bij het LBRT geregistreerde praktijk,
een paramedische instantie waarbij de hulp wordt vergoed door een
ziektekostenverzekering, een dyslexiecentrum dat voldoet aan de criteria zoals
omschreven door Leo Blomert van de Universiteit van Maastricht in zijn onderzoek in
opdracht van CVZ / VWS.
Ouders/ verzorgers tekenen een formulier waaruit blijkt dat de leerling op een bepaald
tijdstip niet in school is. Zij nemen de verantwoording voor de leerling gedurende de
tijd dat het van school afwezig is over, dus ook tijdens het vervoer.
School wordt op de hoogte gesteld van het programma externe hulp, van de
bijstellingen en vorderingen. School ontvangt het voor de leerling opgestelde
handelingsplan. De school blijft eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het totale
lesprogramma, aangezien die onder de verplichte onderwijstijd geschiedt.
De hulp moet passend en / of ondersteunend zijn binnen de eindtermen PO. Het moet
hulp betreffen waarvoor de expertise op school niet voldoende aanwezig is.
Afgewogen moet worden of de extern verleende hulp een meerwaarde heeft, gericht
op de ontwikkeling van de betreffende leerling. Bij deze afweging speelt onderzoek een
rol, waaruit blijkt dat de hulp voor de leerling noodzakelijk is. De directeur beslist of de
extern te geven hulp onder schooltijd wordt toegestaan.
De ouders/ verzorgers stellen de externe hulpverlener op de hoogte van de hiervoor
genoemd criteria.

Hoog en meer begaafde leerlingen
Aanvullend op het aanbod in onze eigen school kunnen leerlingen met een specifieke
begaafdheid extra aanbod krijgen in de verrijkingsklas. Catent heeft speciaal voor leerlingen
die nog meer uitdaging aankunnen een aanbod in een groep die gevormd wordt door
leerlingen van diverse scholen van Catent. In deze groep werken leerkrachten die daarvoor
speciaal opgeleid zijn en daardoor goed weten wat deze leerlingen nodig hebben. Vanuit de
verrijkingsgroep krijgen kinderen opdrachten mee waar ze in de loop van de week op hun
eigen school aan werken op de tijden dat de andere kinderen in de eigen groep zelfstandig
werken aan ander werk. De meer- en hoogbegaafde leerlingen doen dus geen extra werk,
maar ander werk op hun eigen niveau waar zij net zo goed hun best op moeten doen als de
andere kinderen op hun werk. De verrijkingsklas wordt aangeboden in Coevorden en Zwolle
voor kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Afhankelijk van de behoeften kunnen ook kinderen van
groep 4 worden toegelaten. Of en hoe uw kind hiervoor in aanmerking komt, is bekend bij
onze intern begeleider en/of hoogbegaafdheidsspecialist.

