
 
 

Intermezzo en Passend Onderwijs  
 

Wat kan het Anna van Rijn College bieden?  

 

Sommige leerlingen komen (tijdelijk) in aanmerking voor extra begeleiding. Deze speciale of 

intensievere begeleiding kan de mentor niet geven. We kijken dan goed naar de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van een leerling en maken een plan op maat.  

Op het Anna van Rijn College kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, terecht in 

de trajectvoorziening: Intermezzo. Deze vorm van begeleiding is erop gericht de leerlingen meer 

hulp te bieden bij hun schoolse vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. De begeleiding 

is op maat: er wordt steeds afgestemd op wat de leerling nodig heeft. De ene leerling zal alle 

dagen begeleiding nodig hebben, de andere leerling heeft voldoende aan een keer in de week 

een gesprek.  

Het doel van de trajectvoorziening is leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning zoveel 

mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere onderwijsprogramma binnen de school. Het is niet 

de bedoeling dat de leerling volledig les gaat volgen in Intermezzo.  

Intermezzo maakt gebruik van een eigen ruimte.  

 

• Het is een plek waar leerlingen terecht kunnen om in alle rust een toets te maken.  

• Leerlingen kunnen hier een time-out nemen als een situatie in de klas te veel spanning met 

zich meebrengt.  

• Leerlingen kunnen hier hun pauzes doorbrengen.  

• Er is opvang onder schooltijd bij een aangepast rooster.  

• Na schooltijd kunnen leerlingen hier in alle rust hun huiswerk maken.  

• Er zijn begeleiders die leerlingen coachen in het oplossen van problemen.  

 

Voor wie?  

Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Te denken valt aan leerlingen met 

autisme of concentratie- en gedragsproblemen, maar ook aan leerlingen met een chronische 

ziekte of angstproblematiek die ondersteuning nodig hebben of moeten re-integreren in het 

schoolproces.  

Een leerling die voor extra begeleiding in aanmerking zou komen, kan via de teamcoördinator 

worden aangemeld bij het zorgteam. 


