
 

   

Passend Onderwijs op Stedelijk Gymnasium 

Ouderrapport  
2020-2021 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft 
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het 
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Contactpersoon 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

• Leraar / mentor  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  

• Jeugdhulpprofessional  

• Intern begeleider  

• Ondersteuningscoördinator  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Zomerschool 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Observatieklas 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

• Pre-entreegroep 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Begeleider passend onderwijs 

• Consulent passend onderwijs 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Er is geen onderwijsaanbod aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, 
bestuur of derden  



 

   

 

 

 

   

   

   

   
 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Het Stedelijk Gymnasium heeft voor de komende jaren in 
het schoolplan een aantal ambities geformuleerd. Deze zijn 
richtinggevend en dienen ook en vooral bij extra 
ondersteuning leidend te zijn. Naast de activiteiten worden 
de ambities genoemd om daarmee aan te geven op welke 
wijze we op het Stedelijk Gymnasium proberen het onderwijs 
vorm te geven. Het ondersteuningsplan van de school 
beschrijft de school en de uitgangspunten voor de 
leerlingondersteuning. 
Meer informatie is te vinden op onze website: 
https://www.gymnasiumbreda.nl/Over_ons/_Begeleiding_en
_ondersteuning 
  
 
 

  
 Sterkste punt in onze ondersteuning is de ruimte die school 
biedt voor maatwerk binnen die ondersteuning. Door de 
grootte van de school, de zekere homogeniteit in onze 
populatie leerlingen en het hoge niveau van de collega's is er 
vaak de mogelijkheid om flexibele en meer passende 
oplossingen te organiseren dan op het eerste gezicht te 
verwachten lijkt. Niet alles kan opgelost worden, maar 
bespreekbaar is het altijd. 
Onze ondersteuning is verdeeld in twee categorieën: Intern 
speelt de mentor een centrale rol, die is voor ouders en 
leerlingen het eerste aanspreekpunt. Als de 
ondersteuningsvraag wat complexer is of wanneer mogelijk 
externe instanties ingeschakeld worden, komt de 
ondersteuningscoördinator in beeld. De twee 
ondersteuningscoördinatoren coördineren een eventuele 
aanvraag voor extra ondersteuning en zien toe op de 
uitvoering ervan. Indien daarbij ook hulp van buiten de school 
wordt gezocht, vormen zij de schakel tussen de interne en de 
externe ondersteuning. Betrokken bij de interne 
ondersteuning zijn verder de orthopedagoog van de school, 
een vaste ambulant begeleider en diverse zorgcoaches die 
vaak een eigen specialisatie hebben zoals bijvoorbeeld 
faalangstreductie, planning en organisatie of 
weerbaarheidstraining.   
Waar het gaat om externe ondersteuning onderhoudt de 
school goede contacten en is er ook regelmatig overleg met 
de belangrijke spelers op het gebied van jeugdzorg van buiten 
de school: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de 
jeugdarts, de jeugdbrigadier en de leerplichtambtenaar. 
Verder is de school aangesloten bij het Regionaal 
SamenwerkingsVerband Breda (RSV Breda e.o.), dat op 
regionaal niveau afspraken maakt over onder meer de 
ondersteuning aan leerlingen.  
 
 



 

   

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 De grenzen aan de ondersteuning kunnen lastig in algemene 
termen worden omschreven. We zoeken op onze school naar 
maatwerkoplossingen voor leerlingen. Hun hulpvraag staat 
centraal en vervolgens gaan we kijken welke ondersteuning 
het meest passend is. 
Als blijkt dat we met de interne en/of externe ondersteuning 
niet de juiste hulp kunnen bieden, dan wordt in overleg met 
ouders en leerling gezocht naar een passende 
vervolgopleiding. 
 
 

  
 Ondersteuning is gericht op alle leerlingen. Naast de 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om te 
voldoen aan het basisniveau op onze school zijn er ook 
leerlingen die meer dan gemiddelde capaciteiten hebben. 
Ondersteuning moet ook gericht zijn op déze leerlingen. We 
proberen nadrukkelijk werk te maken van de MHB-aanpak, 
van een consistent testbeleid in de onderbouw met opvolging 
en van een heldere communicatie tussen betrokkenen in onze 
ondersteuning.  
Daarnaast zoeken wij nadrukkelijk aansluiting bij de 
ontwikkelingsfase van de leerling. Dat betekent iets voor de 
benaderingswijze van de leerlingen in het algemeen en voor 
de mentor in het bijzonder. De mentor van bijvoorbeeld een 
eerste klas geeft intensieve begeleiding, zowel wat betreft het 
welbevinden van de leerling als wat betreft het aanleren van 
studievaardigheden. De intensiteit van de begeleiding neemt 
in de loop van de jaren steeds verder af en verandert van 
karakter. In de bovenbouw zal in toenemende mate een 
beroep worden gedaan op de zelfstandigheid van de leerling 
en wordt gestimuleerd dat een leerling bij problemen zelf 
initiatieven neemt om daar iets aan te doen.  
 
 

 


