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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 
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  

• Leerlingbegeleider  

• Ondersteuningscoördinator  

• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Rekenklas 

• Taalklas 

• Lentoren project (leerlingen geven andere leerlingen 
bijles) 
Verlengde schooldag  
Huiswerk onder toezicht 

• Observatieklas 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

• Pre-entreegroep 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 
        Counselors 

• Trainer plannen en organiseren 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Rots en water trainers 

• Examenvrees trainer 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Begeleider passend onderwijs 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• 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 

 
 De beste zorg die we bieden voor onze leerlingen is goed 
onderwijs. 
Naast het behalen van een passend diploma is er op school 
veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 
We voldoen aan de wettelijke zorgplicht en daarnaast ook 
aan de eisen die zijn geformuleerd binnen het Regionaal 
Samenwerkingsverband VO-VSO Breda e.o. (RSV). 
De leerlingenondersteuning op onze school is erop gericht 
om de leerling te ondersteunen bij hun leerproces en het 
volgen van onderwijs. 
Wij zijn geen zorglocatie.  
  
 
 

  
 De drie scholen van de Campus Breda, Markenhage, Orion en 
Michaël, werken samen om zoveel mogelijk vormen van 
ondersteuning te kunnen bieden. Zo zijn er Campusbrede 
trainingen en counselors met diverse expertises. 
Daarnaast vinden we het belangrijk om het onderwijs 
passend te maken wanneer dit nodig is voor het welzijn van 
de leerling. 
  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Wij kunnen als school niet elke ondersteuning bieden, die 
wellicht wel nodig is voor het welbevinden en ontwikkeling 
van de leerling. 
We geven les in grote groepen van ongeveer 30 leerlingen. 
We kunnen geen individueel of in kleine groepen, prikkelarm 
onderwijs verzorgen. 
Samen met ouders kijken we naar een passende 
leeromgeving, die aansluit bij de ondersteuningsbehoeftes 
van de leerling. 
We onderhouden contacten met interne en externe 
zorgverleners en hebben contacten andere onderwijstypes. 
 
 

  
 Onze beste zorg is goed onderwijs voor leerlingen te 
verzorgen. 
Dit is en blijft onze belangrijkste ambitie 
 
 

 


