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ROLLEN EN TAKEN IN DE PM-STRUCTUUR 

 

In het PM denken en handelen is een belangrijke rol en taak weggelegd voor de docenten, mentor, 
mentorcoach en zorgcoördinator, omdat zij een functie hebben in het ordenen, verhelderen en bewaken  
van de ondersteuningsstructuur.  
 
 
Vakdocenten 

 begeleiden de leerling vanuit het ondersteuningsplan/OPP 

 registreren in algemene voortgang van het OP en informeren de mentor  

 voeren vanuit de eigen expertise (aanvullende) interventies uit overeenkomstig de gemaakte 
afspraken  

 schakelen de mentor in wanneer de (aanvullende) interventies tot onvoldoende resultaat 
leiden 

 bespreken met de mentor of de gesignaleerde problematiek doorgeleid zou moeten worden 
naar PM2 (leerlingbespreking) 

 
Mentor 

De mentor richt zich primair op de individuele leerling en het leerproces en welbevinden in 
klassenverband.   

 bewaakt het bijhouden en uitvoeren van het  ondersteuningsplan 

 is vertrouwenspersoon voor de leerling 

 is begeleider van het groepsproces van de klas 

 houdt Magister bij 

 is contactpersoon voor de ouders  

 is gesprekspartner voor docenten 

 formuleert eventuele hulpvragen voor PM2 in het ondersteuningsplan 

 is gesprekspartner van de mentorcoach in het mentoroverleg en bereidt het mentoroverleg 
voor 

 bewaakt terugkoppeling van informatie naar docenten 

 onderhoudt, in overleg met de mentorcoach, het contact met externe specialisten in PM2 en 3  
 

Mentorcoach  

 is coach van en voor de mentor 

 heeft tweewekelijks overleg met de mentor  

 is voorzitter van de leerlingbespreking 

 heeft collegiale consultatie met PM3 leden 

 schakelt interne specialisten in na overleg met ondersteuningsteam 

 volgt het proces en de ingezette interventies 

 ondersteunt de mentor bij het formuleren van de hulpvraag 
 

Zorgcoördinator 

 organiseert de zorgroutes in de school 

 is gesprekspartner van en voor mentorcoaches 

 schakelt interne en externe specialisten in  

 onderhoudt het contact met externe specialisten in PM3 

 volgt in voorkomende situaties het proces en de ingezette interventies 

 is contactpersoon voor externe instanties (algemeen) 

 is voorzitter van het interne zorgteam (IZO) 

 voert beleidsbesprekingen over de zorg in het MT w.b. zorgbeleid en geeft gevraagd of 
ongevraagd advies  


