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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 
Schoolondersteuningsprofiel (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  

• Ondersteuningscoördinator  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  

• Deskundige van het samenwerkingsverband  

• Schoolmaatschappelijk werker  

• Jeugdhulpprofessional  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 

• NT2 ondersteuning in de lessen 

• Rekenondersteuning in de lessen 

• NT2/RT uren 

• Trainingen SOVA/ Positief Leiderschap/ Girl's Talk / 
Faalangst / Make A Move 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Pre-entreegroep 

• Observatieklas 

• Tussenvoorziening (Rebound) 

• OZA Plein 3 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Begeleider passend onderwijs 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Logopedist 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Schoolmaatschappelijk Werk & pedagogisch 
medewerker 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Begeleider passend onderwijs 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 
•  VO expert CJG 

• AB Cluster 2 Kentalis De Spreekhoorn 

• Jeugdarts GGD 

• medewerker Rebound 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod NT2 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Aanbod spraak/taal 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 

• Rooster gericht op doelgroep 
 
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 

 
 Bij ons heeft iedere leerling een passend onderwijs-, 
begeleidings- en/of ondersteuningsarrangement, waarbij de 
leerling een belangrijke regiefunctie heeft. Wanneer een 
leerling binnen onze doelgroep valt, gaan wij tot grote 
lengten om te zorgen dat leerlingen zoveel begeleiding, zorg 
en onderwijs krijgen als zij nodig hebben om zich goed te 
voelen, te kunnen groeien en kansrijk voor de toekomst te 
worden. 
  
Curio praktijkschool Breda zet in op de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wanneer de 
ondersteuningsbehoefte de basiszorg overstijgt dan wordt op 
individuele basis bekeken of er op maat een ondersteunings-
/ onderwijsaanbod kan worden aangeboden. Wanneer een 
leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt 
aangemeld bekijkt Curio praktijkschool Breda altijd of ze 
hieraan tegemoet kan komen; veelal in overleg met de 
verwijzende school, vso-scholen of specifiek vmbo-scholen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Curio praktijkschool Breda biedt 

• pedagogische en didactische begeleiding en 
ondersteuning op maat om elke individuele 
leerling op zijn niveau optimale ontplooiingskansen 
te bieden. 

• mentoren, die de spil in de begeleiding van 
leerlingen vormen. We streven naar een actief 
coachingsbeleid in samenwerking met leerlingen en 
ouders/verzorgers. 

• verantwoordelijke en betrokken professionals, met 
name geselecteerd op pedagogische kwaliteiten, 
didactische vaardigheden en vakinhoud. 

• levenverrijkend onderwijs, stimulerende omgeving, 
resultaatgerichtheid en levensecht leren. 

• maatwerk in onderwijs en begeleiding. 

• verbindend communiceren als uitgangspunt. 

• korte lijnen van en naar hulpverlening, bedrijfsleven, 
gemeenten en overige instanties. 

• nazorg tot 2 jaar na schoolverlating. 

• indien gewenst en aangevraagd, opname van de 
leerling in het doelgroepregister. 

  
Wij werken vanuit rust binnen interne en externe kaders met 
heldere verantwoordelijkheidsverdeling ten behoeve van 
efficiënte, continue basis- en verdiepende zorg van hoge 
kwaliteit binnen de school ten einde de zelfstandigheid van 
de leerlingen en het welbevinden van zowel leerlingen als 
zorgteamleden te borgen. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 In het kader van de toelating worden de 
praktijkonderwijscriteria (cognitie en leerachterstanden) 
getoetst. Sociaal-emotionele factoren, didactische 
ontwikkeling, werkhouding en gedrag worden mee gewogen 
om te bezien of wij kunnen voldoen aan de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerling.  
  
Voor de zittende leerlingen geldt: wanneer wij er als school, 
in samenspraak met leerling, ouders en externe instanties 
alles gedaan hebben wat binnen onze macht ligt en het blijkt 
dat we een leerling niet de ondersteuning kunnen bieden die 
hij nodig heeft, dan verwijzen wij naar een beter passende 
plaats. 
  
 
 

  

•  Mede-eigenaarschap, waarbij het onderwijstraject 
de leerling volgt. 

• Binnen vaksecties zijn doorlopende leerlijnen 
beschreven die aansluiten bij de mogelijkheden van 
de leerlingen 

  
 
 

 


