
 

Een aanvullende werkplek met professio-

nele ondersteuning voor leerlingen die 

problemen hebben van gedragsmatige-, 

psychische- of medische aard die de 

leerling belemmeren om goed te functi-

oneren en/of te presteren binnen onze 

school. 

Dagelijkse ondersteuning tijdens de 

schooltijden (8.20-/16.05 uur). 

Individuele aandacht. 

Korte lijnen met betrokkenen zowel 

binnen als buiten school. 

Hulp bij het structureren en plannen 

van huiswerk. 

Coaching en begeleiding van leer-

lingen in verschillende situaties. 

Advisering over specifieke proble-

matiek. 

 

 

 

 

 

   

Tel: 0546-488488 

Locatie Almelo 

Dhr. M. Snijders, Pluspuntdocent   

Mevr. I. Luttikhuis, schoolmaatschappelijk werker. 

 

Locatie Tubbergen 

Dr. G. Kolner, pluspuntdocent  

Mevr. J. Brunger, pluspuntdocent 

Mevr. B. Kesselaar, schoolmaatschappelijk werker 

 

 

Wat biedt het Pluspunt? 

Informatie voor leerlingen  Contactgegevens:  

Aanmelden: 
 

Een aanmelding voor het Pluspunt verloopt 

altijd via de mentor. Als deze signalen krijgt 

over problemen die wellicht een plaatsing in 

het Pluspunt wenselijk maken, bespreekt hij 

deze met de teamleider en de schoolmaat-

schappelijk werker. Samen vormen zij het In-

tern Zorg Advies Team. Indien dit nodig is 

wordt hierbij de Pluspuntdocent uitgenodigd.  

 

In overleg tussen Pluspuntdocent, teamleider, 

mentor en schoolmaatschappelijk werker 

wordt vervolgens bepaald of de leerling toe-

gang krijgt tot het Pluspunt. 

Tijdens dit gehele proces is er nauw overleg 

met ouder(s)/verzorger(s). 

 

 

Plus-

punt 



Tel: 0546-488488 

 

 

Voor wie?? 

Het Pluspunt is vooral bedoeld voor leer-

lingen die problemen hebben van gedrags-

matige, psychische of medische aard die de 

leerling belemmeren om “normaal” te  

functioneren en/of presteren.  

Ook leerlingen met o.a. AD(H)D, PDD-NOS  

kunnen hier dus terecht. 

 

 

 

Aanpak: 

Het Pluspunt biedt een veilige en rustige werkplek 

voor leerlingen met een speciale ondersteunings-

behoefte.  

Als er een hulpvraag is opgesteld door de mentor 

kan er in het zorgteam worden besloten dat een 

leerling wordt doorverwezen naar het Pluspunt. 

Dan wordt er een plan van aanpak gemaakt. Er 

zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen ou-

ders/mentor/teamleider en schoolmaatschappe-

lijk werker.  

De leerling volgt de reguliere lessen, maar kan op 

afgesproken tijden in gesprek met de Pluspuntdo-

cent of zelfstandig aan het werk gaan in het Plus-

punt. De Pluspuntdocent kan de leerling individu-

ele hulp bieden die past bij de problematiek van 

de leerling.  

Docent Pluspunt: Dhr. M. Snijders: 

 Heeft brede vakinhoudelijke en didactische 

kennis en vaardigheden; 

 Heeft kennis van verschillende leer– en 

gedragsproblemen en de vaardigheid in het  

begeleiden van leerlingen met dergelijke 

problematiek; 

 Begeleidt individueel; 

 Overlegt met betrokkenen binnen/buiten de 

school; 

 Maakt indien nodig een handelingsplan. 

 

  

Het Pluspunt 

Plus-

punt 

Informatie voor: ouder(s)/

verzorger(s) en collega’s. 

Soms heeft een leerling het even of een 

langere tijd moeilijk op school. Dat kan 

allerlei verschillende oorzaken hebben. De 

leerling heeft dan extra steun en begelei-

ding nodig. Binnen de klassen is er niet 

altijd tijd voor deze extra aandacht.  

Ook de mentor heeft daar niet altijd tijd 

voor. Voor deze jongeren kan het Plus-

punt een passende oplossing bieden. 


