
 
Professionals Praktijkcollege Het Metrum 
 
Hieronder een overzicht van enkele professionals die therapie en ondersteuning 
bieden op Het Metrum. 
 
Combinatiefunctionaris ten behoeve van sportactiviteiten 
Aan onze school is een combinatiefunctionaris verbonden. De combinatiefunctionaris versterkt de 
samenwerking tussen de scholen en de sportverenigingen in de regio. De functionaris 
organiseert samen met de vakleerkracht gymnastiek sportclinics en begeleidt  verschillende 
activiteiten, zoals spelactiviteiten tijdens de pauze en fitnessinstructie. De functionaris helpt 
leerlingen en ouders bij het maken van een keuze voor een geschikte sportvereniging. Ouders en 
leerlingen kunnen via inloopspreekuren informatie opvragen over sport en bewegen.  
 
Commissie van Begeleiding 
De Commissie van Begeleiding heeft binnen onze school een centrale rol in het traject van zorg 
en begeleiding. Zij ondersteunt de teamleden in de begeleiding van de leerlingen, is 
eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg en beslist over terugplaatsing of overplaatsing naar 
andere vormen van (speciaal) onderwijs. De sommissie bestaat uit de teamleider, de 
gedragsdeskundige, de intern begeleider en de revalidatie- of jeugdarts. De commissie komt 
gemiddeld elke twee weken bij elkaar. De revalidatie- of jeugdarts schuift enkele keren per jaar 
aan. 
 
Gedragsdeskundigen (orthopedagoog/psycholoog) 
Gedragsdeskundigen zijn lid van de Commissie van Begeleiding van de school. 
Gedragsdeskundigen doen (intelligentie)onderzoek voor de aanvraag van de 
toelaatbaarheidsverklaring als een kind wordt aangemeld voor onze school. Daarnaast voeren zij 
handelingsgerichte diagnostiek uit en denken mee over de begeleiding van leerlingen op verzoek 
van leerkrachten en/of ouders. Hiervoor observeren zij de leerlingen in de klas en hebben 
gesprekken met leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Wanneer de hulpvragen te complex voor 
school zijn, ondersteunen zij ouders bij de aanmelding voor een externe hulpverleningsinstantie 
zoals Kristal, het Centrum voor Autisme en het Centrum voor Consultatie en Expertise. Zo nodig 
hebben gedragsdeskundigen, na toestemming van de ouders, contact met externe 
hulpverleningsinstanties. 
 
Intern begeleider 
De intern begeleider is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het onderwijs 
zodat de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk kan verlopen. De intern begeleider coacht 
en begeleidt de leerkrachten in de zorg voor de leerlingen en bewaakt de doorgaande lijn. 
Daarnaast komt de intern begeleider een aantal keer per jaar op klassenbezoek. De intern 
begeleider maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding. 
 
Psychomotorisch therapeut  
Een psychomotorisch therapeut houdt zich bezig met een behandelmethode voor kinderen die 
psychische of emotionele klachten hebben. Het is een ervaringsgerichte onderzoeks- en 
behandelmethode. Lichaamsbeleving en bewegend bezig zijn, staan centraal. Het gaat er hierbij 
niet om hoe goed je in bewegen bent, maar wel hoe je met jezelf en met anderen omgaat. Onze 
school heeft contact met therapeuten buiten school die deze therapie aanbieden. De Commissie 
van Begeleiding bepaalt welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.  
 
Therapeuten 
Leerlingen die vanuit Basalt revalidatie een therapie-indicatie hebben, krijgen therapie op school 
aangeboden. Het gaat hierbij om fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Ook voor 
maatschappelijk werk en ondersteuning door een psycholoog kan een indicatie afgegeven 
worden. De gesprekken met en controles door de revalidatiearts vinden meestal plaats op school. 
Leerlingen zonder indicatie vanuit Basalt revalidatie kunnen via de school gebruikmaken van een 
zelfstandig gevestigde kinderfysiotherapeut die aan onze school is verbonden. 


