
 

 

Vragen en antwoorden m.b.t. de presentatie: Ondersteuning 
gesteld op de ouder informatieavond van 19-01-21 

 

Mijn kind heeft het advies rekenen met extra leerwegondersteuning, is dit mogelijk op het JB? 
Ja. Dat kan zeker wij hebben RT afdeling, waarbij het mogelijk is om extra ondersteuning te krijgen 
van de wiskundedocent en de rekenspecialist.  

 

Is er een warme overdracht van de basisschool naar Johannes Bosco? 
Ja. Er is zeker een warme overdracht tussen alle basisscholen en het Johannes Bosco zodra de 
inschrijvingen allemaal binnen zijn. De groep 8 leerkracht is hierbij betrokken en een docent van het 
Trinitas College. 

 
Kunnen er ook kinderen vanuit de ondersteunende leerweg in de ondersteuning komen? 
Jazeker, die kunnen net als alle andere leerlingen in de extra ondersteuning worden opgenomen.  

 

Hoe gaan jullie om met pestgedrag op school? 
Er is een anti-pestprotocol aanwezig die wordt gehanteerd door de mentor en in sommige gevallen 
komt de pest coördinator in beeld.  

 

Op het gebied van preventie van pestgedrag hoe hebben jullie dat ingericht? 
Tijdens het mentoruur wordt er veel aandacht gegeven aan de groepsdynamiek van de klas en 
daarbij hoort ook het herkennen en benoemen van pestgedrag. De mentor is qua pestgedrag altijd 
het eerste aanspreekpunt en kan in de basisondersteuning een preventieve rol spelen.  

Daarnaast is er ook KIC, kracht in controle,  een les die in de onderbouw van de BL centraal staat. In 
deze les leren kinderen hoe om te gaan met elkaar en elkaar beter kennen. Ze verkennen de grenzen 
van elkaar en leren zich bewust te worden van gevoelens en grenzen van een ander.  

 
Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen. 

______________________________ 

■ Hilda van Reeuwijk  
   Trajectklasbegeleider 
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