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Korte typering De Link
De Link in Almelo is een tussenvoorziening van
het Samenwerkingsverband 23-01 VO regio Almelo.
De Link is een voorziening met een maximale verblijfsduur van een jaar voor
leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan aanpassingen binnen de
school, gericht op het weer oppakken van de gang naar de VO-school.
De leerlingen hebben behoefte aan een zeer rustige en overzichtelijke omgeving
en een pedagogisch aanbod dat werkt vanuit het in kleine stappen opdoen van
succeservaringen, positieve bejegening van de jongeren, het bieden van fysieke
nabijheid en zeer veel ruimte voor individuele aanpassingen. Het gaat om
leerlingen:
- die binnen de school van herkomst langdurig verzuim hebben laten zien of
waarbij gedurende langere tijd schoolverzuim zich afwisselt met enige
schoolgang;
- met een (complexe) angstproblematiek die intensieve begeleiding nodig
hebben om de draad weer op te pakken;
- met een leeftijd van 12 tot 19 jaar;
- met het niveau vmbo bb tot en met VWO (met uitzondering ook PRO
niveau)
De duur van het traject op De Link kan per leerling verschillen.
Alle leerlingen stromen vervolgens uit naar de plek die in hun situatie het meest
passend wordt geacht. Dit kan de school van herkomst zijn, maar ook een andere
VO-school, een leerwerktraject of een school voor speciaal onderwijs.
De belangrijkste doelen op De Link zijn:
- het normaliseren van de schoolgang;
- het oppakken van de schoolse vaardigheden;
- het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen.
- het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling;
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DEEL 1 – DE LINK IN KORT BESTEK

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING DE LINK
De Link is een tussenvoorziening van het Samenwerkingsverband VO 23-01 regio Almelo.
Er worden leerlingen vanuit de verschillende VO scholen in Twente opgevangen en
doorgeplaatst. Het gaat hierbij om leerlingen die binnen de school van herkomst school
verzuimen op basis van angst- en/of stemmingsklachten. De leerlingen hebben behoefte
aan een zeer veilige en overzichtelijke omgeving en een pedagogisch aanbod dat werkt
vanuit het in kleine stappen opdoen van succeservaringen, positieve bejegening van de
jongeren, het bieden van fysieke nabijheid en zeer veel ruimte voor individuele
aanpassingen/ uitzonderingen.
Werkwijze










Na aanmelding, oriëntatiegesprek en huisbezoek wordt veel aandacht besteed
aan de start bij De Link, dit wordt zorgvuldig met het netwerk en de jongere
besproken, zodat de kans op het daadwerkelijk oppakken van de schoolgang
zo groot mogelijk is.
Kleinschalige setting waar rust, duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid
kernbegrippen zijn.
Vast klaslokaal (voor alle theorievakken) met individuele werkplekken. De
pauzes worden alleen met de 4 klassen van De Link gehouden en begeleid
door de vaste docenten.
Gefaseerde opbouw in schooltijden (beginnend met de theorie-uren, later
uitbouw met oefenen bij (praktijk-)docenten in een praktijklokaal bij de
Schakel). Hierbij bestaat ook de mogelijkheid tot blijvend afwijken in
schooltijden (rekening houdend met problematiek).
De begeleiding kenmerkt zich door: positieve benadering, benoemen wat goed
gaat, benutten van mogelijkheden, plannen maken in samenspraak met de
leerling, doen wat je zegt, bouwen aan veiligheid en vertrouwen. Er is veel
ruimte voor individuele begeleiding en individuele aanpassingen. Dit wordt in
mentorgesprekken met de jongeren besproken. De houding van de docenten
verandert gedurende het proces van volgend naar meer eisend.
Het gehele professionele netwerk wordt betrokken bij de schoolgang en er
vindt elke zes weken afstemming plaats om de voortgang te bespreken en het
perspectief te verhelderen.

2. DOELGROEP DE LINK
De doelgroep voor De Link wordt gevormd door leerlingen uit het voortgezet onderwijs
die (tijdelijk) vastlopen in het reguliere Voortgezet Onderwijs in de
Samenwerkingsverbanden 23-01 en 23-02. Het zijn vaak leerlingen met een complexe
(angst)problematiek die intensieve begeleiding nodig hebben om de draad weer op te
pakken en die het niet redden met de zorg die geboden wordt in het regulier onderwijs.
3. DOELSTELLING
Het traject in De Link richt zich op: het op gang brengen en normaliseren van de
schoolgang, het verhelderen van de problematiek, het zicht krijgen op de
onderwijsbehoefte van de jongere, het opstarten/betrekken van hulpverlening en het
terugleiden naar de school van herkomst of uitplaatsen naar een ander passend
perspectief. Het is de bedoeling dat de leerling d.m.v. zeer laagdrempeligheid en
veiligheid de gang naar school weer kan maken om vervolgens in De Link te kunnen
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werken aan alle facetten die horen bij een reguliere schoolgang (werkhouding,
didactisch, sociaal-emotioneel). Hierbij is nauwe samenwerking met ouders, leerplicht,
hulpverlening en de school van herkomst van belang. Plaatsing in De Link is van tijdelijke
aard, de plaatsingstijd is maatwerk. Gedurende het traject wordt samen met de school
van herkomst en overige betrokkenen gekeken naar een passende vervolgplek. Het is de
insteek dat leerlingen terugkeren naar de school van herkomst, soms blijkt echter
gedurende het traject een andere onderwijsomgeving beter passend te zijn.
Binnen De Link werken de leerlingen in de boeken en me de planning van de school van
herkomst. Er wordt ook nauw samengewerkt met de school van herkomst.
4. AANMELDING EN AFSPRAKEN
De aanmelding voor De Link gebeurt door de VO-school op basis van het OPP en door
middel van een oriëntatiegesprek op De Link met school, ouders, de leerling en de
verantwoordelijke orthopedagoog van De Link.
Het voortraject duurt enkele weken. Er wordt in die tijd gezocht naar een samenwerking
met het netwerk rondom de leerling. Dit gebeurt o.a. middels een huisbezoek. Er wordt
een gedetailleerd plan gemaakt voor o.a. vervoer, de start bij De Link (kennismaking en
lestijden) en de inzet van hulpverlening. Op basis van alle beschikbare informatie wordt
een advies gegeven of de leerling al dan niet plaatsbaar is.
5. DE DAGELIJKSE PRAKTIJK
Op De Link wordt gewerkt met zoveel mogelijk vaste docenten die gedurende de dag
veel fysieke nabijheid bieden. Een van de docenten is de mentor van de leerling die o.a.
wekelijkse mentorgesprekken voert. De kleinschalige omgeving zorgt voor een veilig
schoolklimaat en veel structuur en voorspelbaarheid.
Er zijn 4 klassen. We streven naar een groepsgrootte van maximaal 10 leerlingen.
Leerlingen krijgen een aangepast lesrooster en gaandeweg wordt getracht de lestijden op
te bouwen.
Sociale activering vindt plaats in de klas of in de kantine middels groepsmomenten. Er
worden oefenmogelijkheden gecreëerd m.b.t. de opbouw in zelfstandigheid, het aangaan
van sociale contacten en het presteren op school.
6. UITSTROOM / TERUGPLAATSING
Het verblijf op De Link is altijd tijdelijk: vanaf het begin is duidelijk dat er binnen een
bepaalde periode toegewerkt wordt naar terugplaatsing in het onderwijs, waarbij
terugplaatsing naar de school van herkomst de eerste optie is.
Tijdens het verblijf op De Link kan blijken dat het wenselijk is de leerling niet meer terug
te plaatsen op de school van herkomst, maar dat een overstap naar een andere school
voor VO of een andere vorm van onderwijs meer passend is. De school van herkomst
blijft verantwoordelijk om deze overstap (in samenspraak met het Link-team) te
realiseren.
In vrijwel alle gevallen is er sprake van gefaseerde terugplaatsing, waarbij de leerling
zorgvuldig en stapsgewijs teruggeleid wordt naar de beoogde vorm van onderwijs.
Uitstroom uit De Link en terugplaatsing binnen het onderwijs gaat altijd gepaard met een
vorm van overdracht vanuit het Link-team. Advisering over de voortzetting van de
schoolloopbaan en de wijze waarop de betreffende leerling goed kan worden begeleid
worden aangereikt vanuit het Link-team en/of de orthopedagoog die structureel
betrokken is bij De Link.
Ook kunnen medewerkers van VO scholen terecht bij het Link-team voor advisering en
ondersteuning als de leerling weer gestart is met het onderwijstraject, als vorm van
nazorg.
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7. SAMENWERKING MET (EXTERNE) INSTELLINGEN
De Link maakt integraal onderdeel uit van de zorgstructuur van het regulier voortgezet
onderwijs in Almelo en omgeving. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met de
toeleverende VO scholen.
Daarnaast onderhoudt De Link een breed netwerk van partners die een rol kunnen spelen
in de zorg en begeleiding van de leerlingen die op De Link geplaatst zijn. Te denken valt
hierbij aan de gemeenten/afd. leerplicht, Jeugdbescherming, Algemeen Maatschappelijk
Werk en Jeugd GGZ. Er is een nauwe samenwerking met AT.Groep Zorg.
8. BETROKKENHEID OUDERS/VERZORGERS
Voor een goed verloop van het verblijf op De Link is het van groot belang dat de
ouders/verzorgers worden betrokken bij de plaatsing, het verblijf en de
uitstroom/terugplaatsing van hun kind. De ouders/verzorgers dienen positief te staan
tegenover de plaatsing van hun kind op De Link. Ook dienen zij in te stemmen met de
afspraken die bij de start gemaakt worden.
De Link organiseert enkele keren per jaar zogenaamde ouderbijeenkomsten. Deze
bijeenkomsten zijn gericht op het delen van ervaringen met andere ouders en het
opdoen van kennis en praktische tips m.b.t. schoolverzuim en angst bij jongeren.
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DEEL 2 – PRAKTISCHE INFORMATIE DE LINK

Adresgegevens
De Link is gevestigd aan:
Cesar Frankstraat 1-A
7604 JE Almelo
Tel. 0546-834200
Het Link-team:
De docenten die deel uit maken van het Linkteam zijn:
Mevr. Chantal Bonthuis
Mevr. Annet Boeijsma
Mevr. Hieke van Keulen
Dhr. Stef Kamphuis
Mevr. Sanne Broekmate
Mevr. Mariska Bakker
Mevr. Stefanie Timmerhuis
Dhr. Gephard Prenger
Mevr. Héleen Bulthuis
Mevr. Karen Wagner
Orthopedagogen:
Mevr. Erna Veltman
Mevr. Frederike Wassink
Mevr. Marjan Tuut
Mevr. Anouk Voshaar
Schoolmaatschappelijk werk:
Mevr. Charon Olde Riekerink
Coördinator:
Mevr. Carien Kielstra van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening en vanuit die
functie o.a. verantwoordelijk voor De Link (tel. 0546 - 834200).
Eindverantwoordelijk:
De heer Han Peters is als directeur van het Samenwerkingsverband 23-01 VO onder
andere eindverantwoordelijk voor De Link (tel. 0546 – 834200).
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Schooltijden:
Schooltijden worden op individuele wijze vastgesteld en besproken. Doel is opbouw in
lestijden.
Methodieken/begeleiding:
Angst/vermijding
‐ Opbouw in schooltijden.
‐ Graduele exposure: in stappen werken aan angstreductie.
‐ CGT (elementen van cognitieve gedragstherapie)
‐ Uitgaan van succeservaringen en positieve bekrachtiging.
‐ Inoefenen van strategieën aangegeven door hulpverlening.
‐ Linken: sociaal emotioneel groeps- of individueel gericht lesaanbod.
‐ Psycho-educatie voor ouders o.a. middels ouderbijeenkomsten.
Sociaal-emotioneel functioneren
‐ Oplossingsgerichte aanpak.
‐ Positieve activering en stimulering.
Werkhouding
‐ Aanleren van strategieën om opdrachten te verwerken of lesstof te leren
‐ Begeleiden bij plannen en organiseren.
Lesuitval:
In geval van ziekte/afwezigheid van docenten wordt alles in het werk gesteld om voor
vervanging zorg te dragen. Indien er in het uiterste geval vrijaf gegeven wordt, worden
ouders en leerlingen op de hoogte gesteld.
Afwezigheid leerling door ziekte e.d.
Bij ziekte of andere bijzonderheden wordt hiervan door de ouder/verzorger melding
gemaakt tussen 08.30 en 08.45 uur per voorkeur via de mail, gericht aan de
docenten van de betreffende Link klas.
Praktijkvakken/stage:
Indien wenselijk/noodzakelijk is er de mogelijkheid dat leerlingen de praktijkvakken op
eigen school blijven volgen. Ook is er de mogelijkheid dat leerlingen stage lopen en
alleen de theorie-uren op de Link aanwezig zijn.
Invulling van praktijkonderdelen is altijd in afstemming met alle betrokkenen.
Medicijnen:
Indien een leerling medicijnen gebruikt, dienen de ouders/verzorgers de Linkdocent
daarvan vooraf op de hoogte te stellen. De ouders/verzorgers zijn ervoor
verantwoordelijk dat de school op de hoogte is van verandering of stoppen van
medicijngebruik. De medicijnen worden, indien noodzakelijk, op school in overleg met de
docent bewaard.
Vakantieregeling 2021 - 2022
Herfstvakantie
16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Pasen
15 april 2022 t/m 18 april 2022
Meivakantie
23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaart
26-27 mei 2022
Pinksteren
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022
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In een schooljaar worden enkele studiedagen ingepland voor het personeel van De Link.
De leerlingen krijgen dan vrij. Via een brief worden de ouders hiervan op de hoogte
gebracht.
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