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Algemeen  
Gegevens school 
 

Orion Lyceum 
Waterloostraat 27 
Breda 
076-5729864 
Dhr. R.Schipperen, rector 
Mevr. M. Meggie Vergouwen-Bensing, zorgcoördinator 

Leerwegen 
sectoren 
 

● HAVO   
● VWO    

Bijzonderheden  
 

Vakinhoud vanuit een digitale leeromgeving, leerlingen leren specifieke Orion 
vaardigheden. 

Specifieke 
profielen 
 

Het Orion Lyceum is een havo/vwo school met aandacht voor (hoog)begaafde 
leerlingen. 

Schoolprofiel 

Het Orion Lyceum is een PLEION-school. PLEION staat voor eigentijds onderwijs 
met de volgende pijlers: 
● Onderzoekend en reflectief leren binnen een sterk gedigitaliseerde omgeving 

● Zelfstandigheid / verantwoordelijkheid 

● Thematisch, leren in context 

● Het vinden van een eigen weg buiten de getreden paden; PLEION-onderwijs 
gaat over het optimaal ruimte geven aan het stellen van vragen. 

● Binnen Model Rembrandt wordt op een sterk gedifferentieerde manier gewerkt. 
Groepsgrootte 
 

Binnen model Rembrandt werken we met een maximaal aantal leerlingen van 40 in 

de eerste twee leerjaren van de onderbouw. De Rembrandtgroep wordt 
ondersteund door 3 leerkrachten. Dit team van leerkrachten bestaat uit 

vakinhoudelijke specialisten en onderwijsassistenten. Hierdoor is er maximale 
aandacht voor de leerlingen. In het algemeen werkt Orion in sterk 

gedifferentieerde settingen in kleinere groepen van maximaal 12 leerlingen. 
We streven naar een optimale groepsgrootte van 25 leerlingen in de bovenbouw.  

Aparte / 

geïntegreerde 
klassen 
 

 
Volledig geïntegreerde klassen. 
 

Aparte / 

geïntegreerde 
klassen; aard van 

de begeleiding:  
specifieke 

kenmerken  
van de didactiek  
 

● Vakdocenten signaleren en informeren de leergroepbegeleider via het LVS en 

de datamuur 
● Didactische begeleiding vindt plaats, zowel groepsgewijs als individueel, tijdens 

leerplantijd door de leergroepbegeleider en binnen de vaklessen door de 
vakdocent. 

● In leerjaar 1 en 2 worden de leerlingen gescreend op dyslexie en wordt er 

indien nodig individuele of groepsgewijze RT spelling ingezet. 
● In leerjaar 1 en 2 worden de leerlingen gescreend op het gebied van rekenen 

en wordt er indien nodig individuele of groepsgewijze RT rekenen ingezet. 
● Begeleiding door de leergroepbegeleider, deze is contactpersoon tussen school 

en ouders/verzorgers, aandacht voor de klassikale groepsvorming en 

individuele ontwikkeling van de leerlingen. 



● D.m.v. handelingsgerichte adviezen worden vakdocenten ondersteund om de 

leerling met de specifieke hulpvraag op didactisch, sociaal-emotioneel goed te 
kunnen begeleiden. 

● Leerlingen werken tijdens leerplantijd aan een individueel of gezamenlijk 

onderzoek per periode. Leerlingen schrijven in leerplantijd een eigen 
autobiografie tijdens hun schooltijd en er is veel aandacht voor sociaal-

emotionele ontwikkeling. Aan het eind van de periode volgt een presentatie en 
in 5 havo en vwo 6 jaar is er een afstudeerproject. Dit wordt begeleid door een 

leergroepbegeleider. De methode is op Orion Lyceum niet leidend maar kan 
wel een belangrijk hulpmiddel zijn. Er is begeleiding van het onderzoek en de 

leerlingen werken met studiewijzers, PTO’s (onderbouw) en PTA's 

(bovenbouw). 
● Bespreking van studievoortgang en evt. ingezette begeleiding door 

vakdocenten en leergroepbegeleider tijdens de docentenvergaderingen. 

● Zorgcoördinator verzorgt al dan niet i.s.m. ZAT, verwijzing naar interne en 
externe hulpverlening waar gewenst. 

Aard van de 

begeleiding:  
specifieke 

kenmerken  
van de pedagogiek 
 

Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de groep tijdens leerplantijd. 

Wekelijkse aandacht voor waarden en normen.  
De Studium Generale die tijdens Orion-uren wordt aangeboden zorgt voor een 

bredere ontwikkeling van de leerling. Dit alles verwerken leerlingen in hun 
autobiografie. Leerlingen krijgen inzicht in hun kwaliteiten en verbeterpunten.  
 
Orion-leerlingen volgen een vorm van onderwijs die onze school onderscheidend 
maakt via onderzoek, autobiografie, presentatie en actief bezig zijn met hun 
toekomst. 
  
We verwachten van Orion-leerlingen dat ze: 
- al een beetje zelfstandigheid hebben 
- willen samenwerken 
- kunnen samenwerken 
- onderzoekend willen leren en hier plezier in hebben 
- open staan voor nieuwe ervaringen 
- het leuk vinden om te presenteren of dit graag willen leren 
- willen nadenken over zichzelf en de wereld om hen heen 
- willen nadenken over de zaken die goed en minder goed gaan.  

  En steeds beter willen worden in wat ze doen 
- bereid zijn om op verschillende manieren hun schoolwerk aan te pakken 
- afwisselend digitaal en analoog werken. Leren met een laptop  

  voor het ene vak en met boek en schrift bij het andere vak. 
 
Iedere leerling die zich op Orion Lyceum aanmeldt, krijgt een intakegesprek. 

Tijdens dit gesprek willen wij graag weten wie je bent en waarom je graag naar 
onze school wilt komen. 
De aannamecommissie kijkt niet alleen naar het advies van de basisschool, maar 
ook naar de onderwerpen die tijdens het intakegesprek worden 

besproken.  (kritische note: wat doe je als ouders al ingeschreven hebben en blijkt 

dat de leerling niet geschikt is voor het Orion. In principe heb je dan al de 
zorgplicht voor zoeken naar een andere school). 
 
Er wordt op het Orion Lyceum gewerkt met leergroepbegeleiders, die de leerlingen 
4 tot 8 uur per week in de les zien. De leergroepbegeleider is de spil in de integrale 

begeleiding van de leerlingen. De leergroepbegeleider stelt in dialoog met de 

leerling de individuele begeleidingsbehoefte vast. De leergroepbegeleider is 
medeverantwoordelijk voor de communicatie tussen de bij de begeleiding 

betrokken personen (ouders/verzorgers, teamleider, decaan, 
zorgcoördinator,(binnen samenwerkingsverband RSV Breda is het eigenlijk 

ondersteuningsco:ordinator) evt. begaafdheidscoördinator en vakdocenten) én voor 



de leerling, voor de ouders, de teamleider, de decaan, de zorgcoördinator en evt. 

de begaafdheidscoördinator de eerst aanspreekbare persoon.  
Inschakelen van het intern ondersteuningsteam gebeurt in eerste instantie op 

initiatief van de leergroepbegeleider, mogelijk n.a.v. signalering door de 

vakdocenten. Leergroepbegeleiders worden indien nodig ondersteund door interne 
experts, zoals de teamleider, de zorgcoördinator, de RT-docenten, het CJG en alle 

overige zorgpartners. Uiteraard bieden wij alle mogelijke ondersteuning binnen de 
haalbare grenzen van regulier onderwijs. 

 
Algemene begeleiding ● Vakdocenten signaleren en informeren de leergroepbegeleider. En 

vice versa.  
● Tijdens leerplantijd worden de leerlingen begeleid met het 

onderzoek, de persoonlijke ontwikkeling, studievaardigheden en 

autobiografie. 
● Leergroepbegeleiders hebben wekelijks vergaderingen over inhoud 

van leerplantijd en bespreken leerlingen. Aanwezig zijn teamleider 
onderbouw en bovenbouw. 

● Bespreking van studievoortgang tijdens de rapportvergaderingen en 
determinatievergaderingen. Hierin is tevens aandacht voor 

monitoring en de CITO-VAS toetsen. 

● RT voor leerlingen met taal-en rekenproblemen.  
● ZAT-vergaderingen verwijzing naar interne en externe hulpverlening 

in overleg.  
● De decaan voert gesprekken met de leerlingen bij keuze 

studierichting, vakkenpakketten en vervolgstudie, dit alles in relatie 

met onderzoek en leerplantijd. 

Betrokkenheid leerling bij 

onderwijs 
 

De leerling heeft  invloed op zijn eigen leerproces; hij/zij kiest zelf de 

onderwerpen van zijn onderzoek. Zij kiezen vanuit hun passie, interesses en 
vanuit de aangereikte thema’s vanuit leergebieden, waarbinnen ruimte is 

voor persoonlijke accenten en uitwerkingen. Leren vanuit kernwaarden staat 

centraal. Via “enquête kernwaarden” wordt jaarlijks gemonitord op welke 
manier onderwijs, organisatie en leerklimaat beleefd worden en hoe er 

permanent verbeterd kan worden. 
 
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden de leerlingen 

zoveel mogelijk betrokken bij de besluitvorming en afspraken rondom inzet 

van eventuele begeleiding. We praten zoveel mogelijk met de leerling en 
niet alleen over de leerling. 
 
Er is een leerlingenraad. 

Betrokkenheid ouders 
 

Betrokkenheid vanuit kernwaarden 
 
Wij waarderen de betrokkenheid van ouders bij de schoolse en sociaal-

emotionele vorderingen van onze leerlingen. Met de leergroepbegeleider is 
er een 'kort lijntje' met ouders om zo nodig een intern specialist in te zetten 

of om een leerling door te verwijzen. 
Wij vinden het belangrijk om goed met ouders samen te werken. Ouders 

worden op diverse manieren betrokken bij de begeleiding van hun 

zoon/dochter. Een belangrijk onderdeel hierbij is de afstemming van 
verwachtingen tussen school, ouders en leerling. 
Er zijn ouder gesprekken over de eventuele extra begeleiding van een 
leerling en waar nodig worden hierbij interne en externe specialisten 

uitgenodigd. 
De schoolgids en de website geven informatie over de inrichting van het 
onderwijs, de frequentie van de ouderavonden en de rapportages. 
In 'Magister' kunnen ouders met een persoonlijke inlogcode de schoolse 
vorderingen, opdrachten, aanwezigheid en roosterwijzigingen zien van hun 



zoon/dochter zien. Tevens worden avonden georganiseerd waar ouders 

meepraten over het onderwijsconcept. Ouders staan dichtbij door de 
kleinschaligheid en het kwaliteitsbeleid van onze school. 
 
Vanuit de kernwaarden worden ouders betrokken bij het onderwijs en via 

“enquête kernwaarden” wordt jaarlijks gemonitord op welke manier 
onderwijs, organisatie en leerklimaat beleefd worden en hoe er permanent 

verbeterd kan worden. 
 

Interne specialisten 
 

● Leergroepbegeleider 

● Zorgcoördinator 

● RT docent 
● Begaafdheidscoördinator  

● Decaan 

● Vertrouwenspersoon 

 
Externe specialisten Op verzoek aanwezig: 

● Jeugdarts GGD 

● Leerplichtambtenaar 

● Inzet school CJG-er en CJG coach 

● Ambulant begeleider / consultatiegevers van cluster 1, 2, 3 en 4 

● Wijkagent, incidenteel op afroep 

● Medewerker bureau Jeugdzorg op afroep 

● Overige externe specialisten die betrokken zijn bij een leerling van 

onze school 

 
Basiszorg Orion Lyceum 
  
Basiszorg RSV Breda  Schoolspecifieke uitwerking 
1. Aannamebeleid 
een uitgewerkt en 
omschreven 

aannamebeleid op basis 
van: 
a. een standaardnorm: 

95% van de aangenomen 
leerlingen moet naar de 

eindstreep gebracht 
worden 
b. duidelijk omschreven 
aannamecriteria, 

gebaseerd op de 

slagingskans van de 
gekozen opleiding.  

De aannamecommissie 
De aannamecommissie onderbouw (AC I; bestaande uit teamleider 
onderbouw, zorgcoördinator, leergroepbegeleiders leerjaar 1 en 2) beslist 

aan de hand van duidelijk omschreven criteria en de draagkracht van het 
docententeam over de aanname. Aannamecommissie II (AC II) behandelt de 

zij-instroom in de hogere leerjaren. AC II bestaat uit teamleider bovenbouw 

of teamleider onderbouw, decaan en examensecretaris) 

 
De aannamecriteria zijn gebaseerd op zijn motivatie voor het onderwijs van 

het Orion Lyceum, de cognitieve capaciteiten van een leerling, het didactisch 
niveau, het sociaal emotioneel functioneren en de wet passend onderwijs. 
 
Aannamecriteria: 
1. er is een bewuste keuze voor het Orion Lyceum hetgeen blijkt uit het 

intakegesprek met ouders en leerling; We hanteren hierbij het 

leerlingprofiel zoals dat op onze website gepubliceerd is. 
2. positief advies van de basisschool, in ieder geval een advies HAVO of 

VWO; 

3. Indien er sprake is van een specifieke hulpvraag dan wordt door de 

aannamecommissie onderzocht of de school op basis van het 

ondersteuningsprofiel in staat mag worden geacht aan de 
ondersteuningsvraag te voldoen. Indien dit niet het geval is, zal de 

betreffende leerling worden afgewezen.  
4. Wanneer het instroom in de bovenbouw betreft hanteren we de criteria 

zoals die zijn afgesproken binnen VO Breda en gepubliceerd zijn op onze 
website. 

 

http://www.orionlyceum.nl/groep-7-8/leerlingprofiel
http://www.orionlyceum.nl/groep-7-8/leerlingprofiel


Contra-indicaties: 
Gedrag- en emotionele problematiek die het functioneren in een groep 
ernstig belemmeren zoals: 
1. gediagnosticeerde ODD en/of CD 

2. ernstige psychiatrisch gediagnosticeerde problematiek  
3. volledig ontbreken van ondersteuning in de thuissituatie 

4. verslaving aan alcohol en/of drugs 

5. Verslaving aan gaming. 

 
2. Signaleringssysteem 
een omschreven 
signaleringssysteem met: 

a. vaste momenten 
waarop onderzoek 

plaatsvindt naar 

cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling 

aan de hand van 
signaleringsinstrumenten 

tijdens eerste en tweede 
jaar 
b. een vastgestelde 

procedure als problemen 
worden gesignaleerd  

Cognitieve problemen (leerproblemen) 
Observatie en signalering tijdens de toelating aan de hand van het OKR van 
de basisschool, de leerling-besprekingen en de rapportvergaderingen. 
Gegevens worden vastgelegd in het LVS, groeidocument (alleen voor 
zorgleerlingen en overdracht VO-VO) en de datamuur (binnen Model 

Rembrandt). 
Na signalering volgt (volgens vastgelegde procedures) onderzoek naar de 
cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Mogelijkheden ter ondersteuning 

worden besproken met de ouders en de leerling 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Observatie en signalering tijdens de toelating aan de hand van het OKR van 
de basisschool, werkwijze en werkhouding tijdens leerplantijd, POP-

gesprekken met leerlingen, de leerling-besprekingen en de 

rapportvergaderingen. 
Gegevens worden vastgelegd in het LVS. 
Na signalering volgt (volgens vastgelegde procedures) onderzoek naar de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 
Mogelijkheden ter ondersteuning worden besproken met de ouders en de 

leerling. 
 
Screening: 
● Dyslexie screening in de brugklas 

● Cito volgsysteem 

● Eventuele toetsen orthotheek staan beschreven in het zorgplan 
 

3. leerlingvolgsysteem 
een omschreven 

leerlingvolgsysteem 
waarbij van iedere 

leerling een dossier wordt 
bijgehouden waarin 

opgenomen: 
a. de cognitieve, 
motorische en creatieve 

ontwikkeling 
b. de resultaten van 

aanvullende testen, 
toetsen en observaties 
c. informatie m.b.t. de 

sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
d. het handelingsplan 
 

 

 
 

 

In het Leerlingvolgsysteem is aanwezig: 
● Alle gegevens aanname, inclusief gegevens van de warme overdracht 

met de basisschool. 
● Groeidocumenten (indien daar sprake van is). 

● Informatie over cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. 
● Resultaten aanvullende testen, toetsen en informatie. 

● Behaalde cijferresultaten. 

● Handelingsplannen (IHP)/ ontwikkelingsperspectieven. 
● Verzuim van de leerling: (ziekteverzuim, schoolverzuim) 



4. Instrumentarium: 
een voor iedereen 
toegankelijke 

overzichtslijst van 

aanwezige testen en 
toetsen (orthotheek), 

inclusief de wijze waarop 
deze gebruikt worden bij: 

a. de aanname 
b. de vastgestelde 

signaleringsmomenten 
c. gesignaleerde 
problemen  

 

Aanwezig; beschreven in Zorgplan 2015-2016. 

5. Leerlingbespreking: 

een omschreven plan 
t.a.v. 

leerlingbesprekingen die 
gericht zijn op de 

onderlinge ondersteuning 
van het team t.a.v. de 

zorg waaronder: 
a. overleg over 
studievorderingen, 

gesignaleerde problemen, 
functioneren van 

jaargroepen. 
b. een procedure m.b.t. 
opstelling, uitvoering en 

controle t.a.v. het 
handelingsplan 
c. Intervisie gericht op 
het vergroten van 

deskundigheid  

1. Overleg leergroepbegeleiders: vergadering voor ontwikkeling 

onderwijs tijdens leerplantijd, persoonlijke ontwikkeling en bespreken 
van leerlingen (cauïstiek en intervisie). Aanwezig: onderbouwcoördinator, 

rector (tevens bovenbouwcoördinator), zorgcoördinator en de 
leergroepbegeleiders. 

2. Protocol aanvraag extra ondersteuning: de leergroepbegeleider 
doet een aanvraag bij de teamleider. De teamleider overlegt met de 

zorgcoördinator over de daadwerkelijke invulling hiervan. 

3. Groot overlegmomenten: bij leerlingen die extra ondersteuning op 
didactisch of sociaal-emotioneel gebied ontvangen, is er de mogelijkheid 

voor een groot overleg met ouders, leerling, leergroepbegeleider, 
zorgcoördinator, evt. teamleider en externe betrokkenen (behandelaars, 

jeugdarts GGD, CJG-coach, leerplichtambtenaar, etc.). De zorg 

coördinator maakt een inschatting van hetgeen nodig is. 
4. POP-gesprekken: 2 a 3 maal per jaar in alle leergroepen 

5. Rapportvergadering: bespreking met alle docenten, coördinator en 
zorgcoördinator over de resultaten en de voortgang van de ontwikkeling 

van de leerling; 
6. Ouderavond vakdocenten: gesprek naar aanleiding van de 

rapportbespreking tussen de (vak)docent, de ouders en eventueel de 

leerling; 
7. Ouderavond leergroepbegeleider: Gesprek naar aanleiding van het 

rapport en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling tussen 
leergroepbegeleider, de ouders en eventueel de leerling.  

8. Leerlingvolgsysteem oftewel het leerlingendossier in Magister. 

9. Dyslexiescreening: aan het begin van brugklas om lees‐ en/of 

spellingsproblemen te signaleren 

10. Handelingsplannen: format voor RT en in een groeidocument voor 

leerlingen met overige extra ondersteuning.  

11. Cito vas / HB / registratie 
6. Loketfunctie externe 

hulp: 
een goed georganiseerde 

loketfunctie voor de hulp 
die niet door de school 

zelf kan worden 
aangeboden. De school 

moet afspraken maken 

met externe hulpverleners 
over de extra hulp 

waarvan de leerlingen, op 
grond van die afspraken, 

binnen of buiten de 

Zorg Advies Team (ZAT) 
Het ZAT is multidisciplinair samengesteld en komt  4 x per jaar bij elkaar. 
Aanmelding via LGB-overleg / rapportvergadering door leergroepbegeleider 

bij zorgcoördinator na toestemming van ouders. Werkwijze volgens het 
protocol ( Aanwijzing verwerking Wet persoonsgegevens en de Algemene 

Klachtenregeling van de SKVOB-e.o.) 
 
Zitting hebben: 
● interne deskundigen:                                                  - 

Zorgcoördinator 
Coördinator onderbouw / bovenbouw 
Leergroepbegeleider op afroep 

● externe deskundigen: 



school gebruik kunnen 

maken. 
Leerplichtambtenaar 

      Jeugdarts GGD 
      School CJG-er 

      Eventueel ambulant begeleider (cluster 1 en 2 hebben nog steeds  

      ambulant begeleiders die buiten rsv Breda vallen) 
 

 
7. een informatie-protocol 
ouders: een 

informatieprotocol dat 

vastlegt op welke wijze 
de contacten met ouders 

\ verzorgers en instanties 
verlopen indien zich 

problemen voordoen. 

● De leergroepbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor ouders, als het 
gaat om zaken op het niveau van de klas of een individuele leerling. 

● De coördinator leerjaar 1 t/m 3 voor de algemene gang van zaken in de 

leerjaren 1 t/m 3. 
● De coördinator leerjaar 4 t/m 6 voor de algemene gang van zaken in de 

leerjaren 4 t/m 6. 
● De zorgcoördinator is eerste contactpersoon in alle zorgzaken.  

● De decaan is aanspreekpunt voor vragen over studiekeuze en zij-

instroom en uitstroom. 
● Interne vertrouwenspersoon. 

8. Visie op ontwikkeling 
zorgaanbod: 
een omschreven visie op 

de ontwikkeling van het 
zorgaanbod in de school 

waarbij specifiek 
aandacht wordt besteed 

aan het bevorderen van 

deskundigheid en 
draagvlak voor het 

zorgbeleid van de school.  

● Het Orion Lyceum past de ontwikkeling van het zorgaanbod aan op de 
eisen die uit wet- en regelgeving, en met name de regelgeving rond 

“Passend onderwijs’, voortvloeien. Dit onder afstemming en in 

samenwerking met de partnerscholen binnen het RSV Breda e.o. 
● In de komende jaren streeft het Orion Lyceum naar de specialisering van 

vakdocenten en leergroepbegeleiders naar het recht doen aan verschillen 
tussen leerlingen. Alle docenten worden geschoold op het gebied van het 

begaafdheidsprofiel. Dit onder meer door “coaching on the job” van 

docenten in de omgang met leerlingen met een ondersteuningsvraag. 
Voor de ontwikkelingen in relatie tot ‘basisondersteuning’ * van het RSV 

Breda e.o., zie de ontwikkelingsparagraaf aan het einde van dit 
document. 

 

9. Veiligheidsprotocollen: 
een 

veiligheidsfunctionaris die 

handelt conform de 
protocollen zoals 

vastgelegd in het project 
de Veilige School. 

Veiligheidsprotocol wordt gehanteerd vanuit de “Veilige School Breda”. De 
zorgcoördinator heeft hier zitting in. 
Aan de orde komen: 

● Alcohol en drugs 

● Beeld en geluidsdragers 

● Diefstal 
● Geweld 

● Kindermishandeling en huiselijk geweld 

● Medisch handelen ongeval 
● Medisch handelen ziekmelding 

● Pesten 

● Vandalisme 

● Vuurwerk 

● Wapenbezit 
● Radicalisering 

 
* Basisondersteuning: zie “Basisondersteuning RSV Breda e.o., definitieve versie 15 mei 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Basiszorg school specifiek 
 
Didactiek Begeleiding 
Spelling/ begrijpend lezen ● Dyslexie screening uitslag als basis voor extra spelling bij 

RT. Uitval lager dan 10% laagst scorenden, inzet 20 taal/ 

spellingslessen en daarna advies aan ouders doortesten 
of niet. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het 

doortesten. 

● Toetsen Cito volgsysteem 

● RT indien noodzakelijk 

Taal/spraak ● Toetsing Cito volgsysteem    

● Vakles Nederlands 

Rekenen/ wiskunde  ● Screening vaardigheden d.m.v. Cito volgsysteem 

● Digitale rekenvaardigheden bij vakles wiskunde. 

Dyslexie ● Er wordt gewerkt vanuit het dyslexie protocol (geldt voor 
leerlingen waarbij de dyslexie officieel is vastgesteld en 

waarvan een officiële dyslexieverklaring van aanwezig is 
op school) 

● Er is een faciliteitenlijst waarop de leerlingen vermeld 

staan met de faciliteit waarvan zij gebruik maken. 
● Faciliteiten beschreven in dyslexieprotocol. 

● Tijdens het eindexamen hebben leerlingen recht op de 
daarbij behorende faciliteiten. 

● Advies van dyslexie coach mogelijk. 
● RT ondersteuning als optie. 

Dyscalculie ● Er wordt gewerkt vanuit het dyscalculie protocol. 

● Er is een faciliteitenlijst waarop de leerlingen vermeld 
staan met de faciliteit waarvan zij gebruik maken. 

● Faciliteiten staan beschreven in het dyscalculie protocol. 

NLD ● Haalbaarheid van plaatsing wordt besproken met 
ouders/verzorgers. 

● Er wordt gewerkt met een groeidocument. 

Sociaal emotioneel Begeleiding 
Faalangst ● Door leergroepbegeleider en bij ernstige faalangst volgt 

doorverwijzing. 

Sociale onzekerheid ● Door leergroepbegeleider en bij ernstige sociale 
onzekerheid volgt doorverwijzing. 

Werkhouding ● Door leergroepbegeleider en vakdocent 

Motivatie ● Door leergroepbegeleider en vakdocent 

ASS ● Haalbaarheid van plaatsing wordt besproken met 
ouders/verzorgers. 

● Docenten zijn op de hoogte van problematiek en 
handelen, er worden afspraken gemaakt met ouders en 

leerling. 

● Er wordt gewerkt met een groeidocument. 

ADHD/ADD ● Haalbaarheid van plaatsing wordt besproken met 

ouders/verzorgers. 
● Docenten zijn op de hoogte van problematiek en 

handelen, er worden afspraken gemaakt met ouders en 

leerling. 
● Er wordt gewerkt met een groeidocument. 
 

ODD/CD 
 

ODD en CD zijn contra indicatie bij plaatsing 
 

DCD 
 

● Haalbaarheid van plaatsing wordt besproken met 

ouders/verzorgers. 



● Docenten zijn op de hoogte van problematiek en 
handelen, er worden afspraken gemaakt met ouders en 

leerling. 
● Er wordt gewerkt met een groeidocument. 

Anders Afhankelijk van de sociale emotionele en/of gedragsstoornis 
en de specifieke onderwijsbehoeften wordt de haalbaarheid 

van plaatsing onderzocht bij toelating. De aannamecommissie 
stelt de toelaatbaarheid en plaatsbaarheid vast van een 

leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. 
 

Fysiek  

Visueel ● De school heeft geen speciale voorzieningen. In overleg 

met ouders wordt bij toelating de hulpvraag in kaart 
gebracht. 

● Afhankelijk van de specifieke onderwijsbehoeften wordt de 
haalbaarheid van plaatsing onderzocht bij toelating. De 

aannamecommissie stelt de toelaatbaarheid en 

plaatsbaarheid vast  
● Er wordt gewerkt met een groeidocument. 

● Digitaal en auditief materiaal via Dedicon 

Auditief ● De school heeft geen speciale voorzieningen. In overleg 
met ouders wordt bij toelating de hulpvraag in kaart 

gebracht. 
● Afhankelijk van de specifieke onderwijsbehoeften wordt de 

haalbaarheid van plaatsing onderzocht bij toelating. De 
aannamecommissie stelt de toelaatbaarheid en 

plaatsbaarheid vast  

● Er wordt gewerkt met een groeidocument. 

Motorisch ● De school heeft geen speciale voorzieningen. Geen lift in 

de school. 

● In overleg met ouders wordt bij toelating de hulpvraag in 
kaart gebracht. 

● Afhankelijk van de specifieke onderwijsbehoeften wordt de 
haalbaarheid van plaatsing onderzocht bij toelating. De 

aannamecommissie stelt de toelaatbaarheid en 

plaatsbaarheid vast  
● Er wordt gewerkt met een groeidocument. 

Langdurig ziek ● Bij langdurige ziekte volgt melding en overleg met de 
Leerplichtambtenaar en de Jeugdarts van de GGD 

(M@ZL) In overleg met EDUX kan onderwijs op afstand 

ingezet worden.(DE KLASGENOOT VAN KPN). 

Zorg boven schools Begeleiding 
Rebound Samenwerking volgens de afspraken binnen RSV Breda e.o. 

Observatieklas 
 

 

Samenwerking met de Observatieklas voor leerlingen die 
daar volgens de afgesproken procedures voor in aanmerking 

komen. 

Cluster 3 en 4 Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring via de Commissie 
ondersteuningstoewijzing van het RSV Breda e.o. 

Specifiek VMBO Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring / 

arrangementsverklaring via de Commissie 
ondersteuningstoewijzing van het RSV Breda e.o. 

Zorg door externen Begeleiding 
CJG ● Centrum Jeugd en Gezin ondersteunen waar nodig is 

● Verwijzing via de Zorgcoördinator 

● School CJG-er kan de CJG-coach inzetten 

School’s Cool  Afspraken volgens de criteria School’s Cool 



 Aanmelding via coördinator 
Begeleiding door externen  CJG of huisarts schrijven beschikking uit voor 

onderzoek, begeleiding zodat er tegemoetkoming is 
vanuit de gemeente. 

 Vanuit school wordt op initiatief van de LGB’er en 
i.s.m. de zorgcoördinator en coördinator 
afstemming gezocht in de begeleiding en advies 
ingewonnen bij de externe begeleider van de 
leerling. 

 
Ontwikkelingsparagraaf 
Visie op ontwikkeling zorgaanbod in relatie tot basisondersteuning * van RSV Breda e.o. 
De zorg wordt de komende jaren geoptimaliseerd. We stellen ons voortdurend de vraag 
wanneer en hoe doe je het goed? Dat kan zijn op vakinhoudelijk, vakdidactisch of op 

leerlingniveau. 
Op vakdidactisch en vakinhoudelijk niveau hebben we aandacht voor het determineren van 

leerlingen en differentiëren tijdens lessen middels o.a. het Rembrandt Model. Determinerende 

criteria, onderzoek, persoonlijke ontwikkeling, h/v leerlingcriteria staan beschreven in het 
determinatiebeleid. Belangrijk hierbij is de vraag hoe loopt de ontwikkelmotor van leerlingen? 

Wij willen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Er worden studiedagen 
georganiseerd die in dit  kader staan van recht doen aan verschillen. Zo willen wij recht doen 

aan het potentieel van de leerlingen. 
Wij willen leergroepbegeleiders  specialiseren in het signaleren van leer- en 
ontwikkelingsproblematieken. Leergroepbegeleiders en docenten scholen in 

hoogbegaafdheid.  
Er is een zorgplan en een dyslexie- en dyscalculieprotocol. Er is een Remedial Teacher 

aanwezig die handelingsgerichte adviezen geeft aan leergroepbegeleiders en vakdocenten en 

inhoudelijke ondersteuning aan leerlingen die daar op basis van screening voor in aanmerking 
komen. 

Digitale modules taal/rekenen aanbieden aan alle leerlingen zodat wordt voldaan aan het 
referentiekader taal/rekenen van de overheid. 

Tevens is een begaafdheidscoördinator op school aanwezig. Zij begeleidt (hoog)begaafde 
leerlingen i.s.m. de zorgcoördinator op het gebied van psycho-educatie en tevens biedt zij 

leerling- en vakspecifieke begeleiding gerelateerd aan hun (hoog)begaafdheid. 

 

Met de komst van de campus wordt de organisatie van de zorg opnieuw bezien. 
 
* Basisondersteuning: zie “Basisondersteuning RSV Breda e.o., definitieve versie 15 mei 2013 
_________________________________ 
Breda, 20 september 2016 

 
A. Verschuren, zorgcoördinator 
P. de Waal, teamleider onderbouw 
R.Schipperen, vestigingsdirecteur; teamleider bovenbouw 


