
WAT IS KL@S-X?
In 2014 is de wet voor passend onderwijs 
ingevoerd. Dit betekent dat alle scholen 
een zorgplicht hebben. Scholen hebben 

de verantwoordelijkheid om alle kinderen 
een passend onderwijsprogramma en de 
juiste begeleiding aan te bieden. Daarom 

is kl@s-X in het leven geroepen.

Kl@s-X is een speciale plek binnen de 
school waar leerlingen tijdelijk in een 
rustige, overzichtelijke setting onder 

begeleiding kunnen werken. Het 
uitgangspunt is dat de leerling waar
mogelijk deelneemt aan de reguliere 

lessen, maar waar nodig ondersteuning 
krijgt in kl@s-X. Dit sluit aan bij de naam 

kl@s-X, waarbij de X staat voor eXtra 
ondersteuning.

In kl@s-X is de inrichting netjes en wordt 
er gestructureerd gewerkt. Er is sprake 
van een warme en uitnodigende sfeer, 

waardoor leerlingen graag komen en zich 
prettig en veilig voelen.

VOOR WIE IS KL@S-X?
Kl@-s-X is bechikbaar voor leerlingen uit 
alle klassen. Leerlingen die in kl@s-X 
komen zijn bijvoorbeeld:

Leerlingen met een diagnose

Leerlingen met een speciale 
onderwijsbehoefte

Leerlingen die moeilijkheden ervaren 
binnen hun persoonlijke omgeving

Leerlingen die hulp nodig hebben bij 
planning en structuur

Leerlingen die hulp nodig hebben bij het 
leren ‘leren’

Leerlingen die gebruik maken van kl@-s-X 
als cooling-down of time-out functie

Leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Leerlingen die tijdelijk geen reguliere 
lessen kunnen volgen.

Leerlingen met een traject op maat
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WAT DOEN WE IN 
KL@S-X?

De begeleiding die in kl@s-X geboden 
wordt, is passend bij de volgende 

onderwijsbehoeften: 

Leerlingen die de overstap maken van het 
ISK, de structuurgroepen of het 
speciaal onderwijs naar het regulier 
onderwijs

X

Communicatie & sociaal functioneren

Emotioneel functioneren & regulatie van 
gevoelens

Onderwijsleersituatie

Rebound & time-out plaatsing

Programma op maat & traject

Cognitief functioneren & schoolprestaties

Werkhouding & taakgerichtheid

De leerlingen in kl@s-X kunnen op 
verschillende manieren begeleid worden:

De leerling krijgt extra uitleg bij 
moeilijke vakken
De leerling krijgt ondersteuning bij het 
ordenen en structureren van schoolwerk

De leerling krijgt ondersteuning bij      
motivatie en het werken aan- en 
reflecteren van persoonlijke (leer)doelen

De leerling komt voor een persoonlijk 
gesprek

De leerling krijgt ondersteuning bij 
communicatie met docenten
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ERVARINGEN
‘Ik vind het fijn aan kl@s-X dat ik goede 
begeleiding krijg bij de vakken die ik zelf 
moeilijk vind. kl@s-X helpt mij betere 
cijfers halen.’

‘In kl@s-X is het altijd rustig en je krijgt 
alle hulp die je nodig hebt. Ik zou kl@s-X 
aanraden, omdat je altijd geholpen wordt 
als je iets niet snapt, moeilijk vindt of als 
het even niet meer goed met je gaat. Je 
kan altijd bij de mensen van kl@s-X je 
verhaal kwijt.’

‘Ik vind het fijn aan kl@s-X dat er altijd 
iemand is die je kan helpen en alles rustig 
aan je uitlegt. Een leuk grapje tussendoor 
maakt het ook nog eens super gezellig in 
kl@s-X. Als iemand mij vraagt hoe ik het 
heb in kl@s-X, zou ik zeggen dat ik het 
daar super fijn vindt en het is een aanra-
der voor iedereen.’

CONTACT
De aanmelding voor kl@s-X loopt 
via de ondersteuningscoördinator. 
Een aanvraag voor kl@s-X wordt 
gedaan op verzoek van mentor, 
ouders/verzorgers en/of leerling. 

Als u vragen heeft over kl@s-X of 
een kijkje wilt komen nemen, dan 
kunt u contact opnemen met de 
ondersteuningscoördinator of met 
de coördinator van kl@s-X.

Ondersteuningscoördinator:

Marjan van Gilst
gil@cswalcheren.nl

Coördinator kl@s-X:

Marijke Wielemaker
wie@cswalcheren.nl
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