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Het Supportplein
Wat is het Supportplein?
Het Supportplein is een ondersteunings-
voorziening binnen de school waar leerlingen 
laagdrempelig, tijdelijk of voor langere tijd 
terecht kunnen. 

Het Supportplein kenmerkt zich door een 
centrale plek in het gebouw, vaste aanspreek-
punten, rust, stabiliteit en maatwerk voor 
elke leerling. De medewerkers van het 
Supportplein zijn ondersteunend aan de 
mentor en de zorgfunctionaris.  

Waarom een Supportplein?
Het doel van het Supportplein is om 
leerlingen met een extra ondersteunings-
behoefte een begeleidings- en 
ondersteuningstraject te bieden, zodat zij het 
reguliere onderwijs op het DaCapo College 
kunnen blijven volgen en in staat zijn om een 
vmbo-diploma te halen.

Welke arrangementen zijn er?
Het Supportplein kent diverse arrange-
menten. Alle onderstaande arrangementen 
zijn gebaseerd op maatwerk, duidelijke 
afspraken en het doel uiteindelijk zo veel 
mogelijk mee te draaien met de eigen 
lesgroep binnen het reguliere lesprogramma.  

• Brugklasarrangement: dit is speciaal 
ingericht voor leerlingen die moeite 
hebben met de overstap van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs. Zij krijgen 
gedurende de lesdag extra ondersteuning.

• Supportpleinarrangement: wanneer het 
niet lukt om aan de eigen lessen deel te 
nemen, kan de leerling op het Supportplein 
terecht voor meer ondersteuning.

• Verwijderde leerlingen: leerlingen die even 
niet in hun eigen les kunnen of mogen 
deelnemen, worden op het Supportplein 
opgevangen.

• Studiecentrum: leerlingen die een 
didactisch maatwerkprogramma volgen, 
waaronder de leerlingen die deelnemen 
aan het TopSportTalent programma, 
werken hier onder begeleiding van een 
medewerker aan hun lesstof.

• Supportgroep: Deze extra 
ondersteuningsvoorziening is bedoeld 
voor leerlingen die tijdelijk niet aan het 
reguliere onderwijsproces deel kunnen 
nemen.

• Time-out: soms is het nodig om even 
tot jezelf te komen. Op het Supportplein 
kunnen leerlingen die behoefte hebben 
aan een time-out even deze rust nemen. 
Samen bekijken we hoe ze weer zo goed 
mogelijk deel kunnen nemen aan de 
reguliere les. 

Nieuw in het schooljaar 2022-2023 is 
het huiswerkarrangement
Elke leerling van de onderbouw kan 
gebruikmaken van de mogelijkheid om 
aansluitend aan zijn lesdag huiswerk te 
komen maken in het studiecentrum. Onder 
begeleiding van het Supportplein kunnen 
leerlingen hier in rust hun huiswerk maken. 
Wanneer leerlingen hieraan deel willen 
nemen, geven ze dit aan bij hun mentor.  
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