
Ondersteuningsplan Nederlands schooljaar 2018-2019 
Norbertus Gertrudis Lyceum (concept)   
 
De sectie Nederlands van het Norbertus Gertrudis Lyceum gaat met ingang van het 
schooljaar 2018-2019 werken met het digitale lesmateriaal dat bij de methode Nieuw 
Nederlands hoort. Op deze manier hoopt de sectie Nederlands beter gepersonaliseerd en 
gedifferentieerd onderwijs aan te kunnen bieden. 
 
In de eerste en tweede klassen is het ondersteuningsaanbod inmiddels ondergebracht in 
VVV-lessen. De versteviging in de brugklas bestaat uit: 

- Twee groepen leesvaardigheid 
- Een groep taalverzorging 

Daarnaast is er voor de leerlingen natuurlijk de mogelijkheid om zich te verdiepen en/of te 
verrijken. Het aanbod hierin is wisselend, afhankelijk van de vraag van de leerlingen en de 
mogelijkheden die de desbetreffende docent daarbij ziet. 
Tot slot is er nog een groep debating. 
 
Voor klas 2 geldt dat er 3 uren/groepen voor het eerste semester zijn en 2 uren/groepen 
voor het tweede semester. M.i. moet dat in ieder geval 1 groep leesvaardigheid en 1 groep 
taalverzorging/formuleren zijn. 
In schooljaar 2019-2020 zal het concept VVV-uren ook in klas 3 ingevoerd worden. 
 
Voor de dyslectische leerlingen van het Norbertus Gertrudis Lyceum geldt het reeds 
vastgestelde dyslexieprotocol. 
 
 
 
 

A. Begrijpend lezen  
1.Brugklas 
 

VVV 

Selectiecriterium  
(door mentor en leerling) 
Diatekst: scores C – D – E 
 
 
 

Hulpmiddel(en) 
Cursus Leesstrategieën: 
extra training met 
vakteksten 
 
Nieuwsbegrip 
 
Nieuw Nederlands: digitaal 
materiaal 

Betrokken docenten 
… (nog nader in te vullen) 
 
Tijdstip afname Diatekst 
Vvv-uren periode 1 
 
Ondersteuningsuren 
Vvv-uren periode 2 - 3 – 4 
2 lesuren/groepen 

2.Klas 2 
 

VVV 

Selectiecriterium 
Te bepalen door docent 
Nederlands en mentor 
 

Hulpmiddel(en) 
Nieuwsbegrip 
 
Nieuw Nederlands: digitaal 
materiaal 

Betrokken docenten 
… 
 
Ondersteuningsuren 
Vvv-uren 1e semester: 3 lesuren 
Vvv-uren 2e semester: 2 lesuren 
(waarvan dus minimaal 1 
lesuur/groep leesvaardigheid) 

3. Klas 3 Differentiatie in de klas  
Nieuw Nederlands: digitaal materiaal 

Betrokken docenten 
Docenten Nederlands  



B. Begrijpend lezen NT2-leerlingen          breedte-ondersteuning 
1.Brugklas 
(periode 2) 
 
 

Selectiecriterium 
Uitvallende NT2-
leerlingen bij Diatekst 
(microniveau)  
+ 
Inschatting van de 
mentor en de docent 
Nederlands 

Hulpmiddel 
Door de ondersteunings-
docent te bepalen 
(o.a. Krantenbank) 
 
10-12 leerlingen 

Betrokken docent 
… 
(inzet Samenwerkingsverband / 
breedte-ondersteuning) 
 
Ondersteuningsuren 
Buiten de reguliere lessen en vvv-
uren om; verder nog onbekend 
 
Omvang van de taak 
25 uur 

2. Klas 2 
(periode 1) 
 
 

Selectiecriterium 
Inschatting van de 
afdelingscoördinator, 
mentor en docent 
Nederlands 

Hulpmiddel 
Door de ondersteunings-
docent te bepalen 
(o.a. Krantenbank) 
 
Max. 10 leerlingen 

Betrokken docent 
… 
(inzet Samenwerkingsverband / 
breedte-ondersteuning 
 
Ondersteuningsuren 
Buiten de reguliere lessen en vvv-
uren om; verder nog onbekend 
 
Omvang van de taak 
25 uur 

C. Taalverzorging                
1. Brugklas 
(periode 2, 3  
en 4) 
 
 

VVV 

Selectiecriterium 
Dictee (Hacquebord) 
 

Hulpmiddel 
Score  
(25-30 licenties op naam; 
per periode) 
 
 

Betrokken docenten 
… 
 
Tijdstip afname dictee 
Vvv-uren periode 1 OF les 
Nederlands? 
 
Correctie dictees 
Docenten Nederlands 
 
Screening 
RT’er namens NGL 
(bijvoorbeeld Martine Mylle of 
Yvonne Zwarter) 
 
Ondersteuningsuur 
Vvv-uren periode 2 en 3 en 4 
 

2. Klas 2 
(periode 1 t/m 
4) 
 
 

VVV 

Selectiecriterium 
Formatieve 
spellingstoets 
Nederlands 

Hulpmiddel 
Score  
(25-30 licenties op naam; 
per periode) 
 
 

Betrokken docenten 
… 
 
Tijdstip afname formatieve toets 
Tijdens een les Nederlands 
 
Correctie dictees 
Docenten Nederlands 
 
Screening 
… onbekend?? 
 
Ondersteuningsuur 
Vvv-uren periode 1 t/m 4 



 
D. Ondersteuningsaanbod bovenbouw                     

Klas 4 t/m 6 
(periode 1 t/m 
4) 

Selectiecriterium 
Op eigen verzoek van 
leerlingen/ouders, 
docent Nederlands, 
mentor of 
afdelingscoördinator 
 
Mogelijkheden 
-Leesvaardigheid: 
bijvoorbeeld E-scores 
Diataal klas 3 
-Taalverzorging: 
bivoorbeed op basis van 
nog te ontwikkelen 
eindtoets TV in klas 3? 

Hulpmiddel 
Afhankelijk van de 
ondersteuningsvraag 

Betrokken docent 
Een docent Nederlands 
 
Ondersteuningsuur 
1 lesuur per week in het rooster 
(als lesuur, niet als taakuur) 

 

NB:  
Voor de profieluren en onderzoeksuren in de bovenbouw zijn er plannen voor andere lesinhouden. 


