
REMINDER:  

 

 

Stappenplan maatwerk: 2020/2021 

 

 

1.      Aanvraag downloaden bij documenten op de site en invullen (Belangrijk: plan van aanpak en 

handtekeningen) 

2.      Indienen maatwerkloket, mail versturen naar 

maatwerk@hetstedelijkzutphen.nl/  
Dit mag ook in het postvak  

3.      Maatwerkloket neemt de aanvraag in behandeling. Maatwerkloket overlegt met alle 

betrokkenen. Denk hierbij aan coach, vakdocenten etc. Dit alles proberen we in 2 weken af te 

handelen.  

4.      Terugkoppelen aan alle betrokken, maatwerkloket koppelt terug met een korte toelichting.  

Aanvraag is goedgekeurd de leerling kan aan de slag. Mocht de aanvraag worden afgekeurd dan 

wordt er gekeken wat wel haalbaar is. We kijken hierbij naar cijfers en overleggen met de 

teamleider. We kijken naar het totale plaatje van de leerling.  

       Voor de bovenbouw wordt er nauw samengewerkt met het examensecretariaat.  

5.    administratief medewerker verwerkt goedgekeurde aanvraag in SOM. De boeken worden 

geleverd wanneer de factuur is betaald. 

6.     Maatwerktraject begint, bij stoppen graag vermelding in SOM. De overdracht naar de andere 

coach is een aandachtspunt. Er wordt een aantekening gemaakt in SOM door de coach.  Hierbij 

vermelden wat de reden van stoppen is en welke afspraken er gemaakt zijn. Dit graag concreet 

noteren en leerling en ouders hierbij betrekken.  

7.  Zodra een leerling naar de bovenbouw gaat vindt er een overleg plaats met de examensecretaris 

over de gang van zaken rondom toetsing in de bovenbouw.  

8. voor het decanaat geldt voordat de leerling start in de bovenbouw moet er een gesprek hebben 

plaatsgevonden in de bovenbouw. Dit is alleen voor de keuzevakken, dus Engels en Nederlands 

niet.  

 

 

Aandachtspunten: tussenevaluatie indien mogelijk met vakdocent, coach en maatwerkloket. 



Als de leerling slechte resultaten haalt, maatwerktraject stoppen of kijken wat haalbaar is. Versnellen 

met onvoldoendes is niet raadzaam.  

 

Besluitvorming: maandag het 5e uur is maatwerkoverleg samen met de examensecretaris.  

 

 

Bereikbaarheid: op maandagochtend in B19A en natuurlijk via de mail.  

 


