
CalsPlus
Begeleiding voor
leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte

Wat is CalsPlus?
Binnen het Cals College zijn er meerdere vormen van zorg 
voor leerlingen (zie schema zorgaanbod). Leerlingen met 
een intensieve ondersteuningsbehoefte kunnen extra zorg 
krijgen bij CalsPlus, met als doel hun onderwijsleerproces 
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Voor wie is CalsPlus?
CalsPlus is voor leerlingen met ontwikkelings- of 
gedragsproblemen, langdurig zieken of leerlingen met een 
beperking. 
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Grenzen aan de zorg

In sommige gevallen overstijgt de hulpvraag en 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling het 
onderwijsproces en de ondersteuning van CalsPlus. 

Hierbij zijn een aantal criteria van belang: leerbaarheid, 
kindproblematiek en hardnekkigheid daarvan, 
kindbelang, verzuim, veiligheid, reeds ingezette 
middelen en de mate van succes hiervan. 

Deze criteria worden besproken en geëvalueerd met de 
betrokkenen rondom de leerling om te bepalen of het 
regulier onderwijs de juiste plaats is.

Wie werkt er bij CalsPlus?

De begeleiding bij CalsPlus wordt vormgegeven door 
een gespecialiseerd zorgteam van orthopedagogen, 
begeleiders passend onderwijs, leerlingbegeleiders en 
een Master SEN/ECHA coach. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
zorgcoördinator, mw. Nicole Groen 
(n.groen@cals.nl).   

Wat kan CalsPlus bieden?

Individuele begeleidingsgesprekken: 
individuele begeleiding van leerlingen met 
een vast contactpersoon om te werken 
aan persoonlijke doelen van de leerling, 
bijvoorbeeld op sociaal emotioneel gebied of  
werkhouding. 

Ochtendgroep: elke ochtend van 08.00 tot 
08.30 uur kunnen leerlingen binnenlopen 
die behoefte hebben aan het doorspreken 
van de dagstructuur, een gesprekje of het 
bespreken van knelpunten of veranderingen 
in het rooster.

Middaggroep: elke middag van 15.00 tot 
16.00 uur (op donderdag vanaf 14.30 uur) is 
er naschoolse begeleiding voor leerlingen bij 
het plannen en organiseren van huiswerk of 
toetsen en het leren leren.

Time-out voorziening: een plek waar 
leerlingen terecht kunnen wanneer een 
situatie in de klas te veel spanning geeft om 
nog in de klas te blijven of bijvoorbeeld een 
rustige werkplek om een toets te maken. 

Plaatsing en werkwijze in CalsPlus
De mentor meldt de leerling via de schoolleider aan bij 
de zorgcoördinator. De aanmelding wordt besproken 
in een intern zorgoverleg. Bij plaatsing in CalsPlus 
vindt een intakegesprek plaats met leerling, ouders, 
begeleider CalsPlus en eventueel de mentor. In dit 
gesprek worden afspraken gemaakt over de hulpvraag 
van de leerling en de begeleiding. Deze worden 
vastgelegd in een ontwikkel perspectief plan (OPP). 
Na 12 weken is er een evaluatiegesprek. 
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