
 
 

Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 
 

Algemeen  

Gegevens school 
 

Naam    De Rotonde (onderdeel ROC-West Brabant) 
Adres    Groene Woud 2,4834 BC 

Plaatsnaam Breda 
Contactpersoon M. Nobelen (locatiedirecteur) 

Leerwegen sectoren 

 

 Basisberoepsgerichte leerweg 

Kaderberoepsgerichte leerweg 
Theoretische leerweg 

Bijzonderheden  

 

 In de onderbouw volgen de leerlingen onderwijs op 

Basis- en/of Kadertheoretischniveau. In de 

bovenbouw wordt een leerwegniveau aangeboden 
passend bij de mogelijkheden van de leerlingen.  

Specifieke profielen 
 

 Beroepsgerichte opleiding Sport, Dienst en 

Veiligheid is een competentiegericht, 
beroepsoriënterend programma. Een combinatie 

van persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden, kennis 

en motivatie vormen een geheel waarmee 
leerlingen in staat zijn een ‘klus’ in een echte 

beroepssituatie tot een goed einde te brengen. 
Door het doen wordt kennis vergaard. 

Groepsgrootte 

 

De klassen binnen de Rotonde bezetten maximaal 17 

leerlingen. 
 

 
Aparte / geïntegreerde klassen 

 

 

 
 

 
 

Voorbereidende klas (jaargroep 1V). Het onderwijspad 

binnen de Rotonde kan 5 leerjaren beslaan (waarbij het 1V 
jaar geïntegreerd is binnen het onderwijssysteem). Het 1V-

jaar zorgt voor een passende aansluiting op het 
vervolgonderwijs voor leerlingen die vanuit het 

basisonderwijs komen, en zou kunnen worden getypeerd 

als een extra brugklasjaar.  Het programma van dit 1v jaar 
richt zich noodzakelijk op het verkleinen van eventuele 

leerachterstanden en er wordt aan de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerling gewerkt. 

Heterogene groepssamenstelling in de 1V; leerling met een 
basis, kader en theoretische leerweg advies zitten in 

principe bij elkaar.  

Klas 1 en 2: aparte bbl klas en heterogene klassen (basis, 
kader en tl niveau). 

Aard van de begeleiding:  
specifieke kenmerken  

van de didactiek 

 

- extra brugjaar: meer tijd voor het verminderen van 
leerachterstanden en te werken aan het sociaal 

emotioneel functioneren. 

- kleinere klassen (max. 17 leerlingen).  
- mentorbegeleiding. Minimaal 2 keer per dag 

mentorcontact van 10 minuten. De mentor is de 
spil in de begeleiding van de leerling. 

- speciale leerlingenzorg; coaching op dyslexie en 

dyscalculie  
- Leerkrachten zijn ervaren in het werken met 

kinderen met speciale onderwijsbehoeften. 
 



 
 

- Individuele Remedial Teaching op het gebied van 
taal en/of rekenen. 

- het vak ‘Rekenen‘ wordt (naast Wiskunde) 
aangeboden in de klassen 1V, 1, 2 en 3. In klas 1v 

en 1 wordt gebruik gemaakt van een individueel 

systeem. 
- Binnen klas 1v wordt 1 uur per week niveau lezen 

aangeboden. 
- het ‘Ontwikkeluur’. Lesuur ingebed in het reguliere 

lesprogramma. Veelal gegeven door de mentor, 1 

lesuur per week. Met behulp van modules wordt 
gewerkt aan persoonlijke didactische doelen van de 

leerlingen (bijvoorbeeld studievaardigheden, 
ruimtelijk inzicht). De leerling wordt betrokken bij 

het opstellen en evalueren van zijn/haar leerdoelen 
in het ontwikkelperspectief plan. 

- CITO Voortgezet Onderwijs wordt in de leerjaren 

1v,1,2 en 3 afgenomen 
- Ontwikkelperspectiefplan gericht op didactische 

ontwikkeling.  
- 4 leerlingbesprekingen waarbij de didactische en 

pedagogische ontwikkeling geëvalueerd worden.  

- inzet van deskundigen uit het Zorg Advies Team 
zoals schoolpsycholoog, orthopedagoog, school 

CJG-er, jeugdarts, leerplichtambtenaar.  
- School streeft na om onderwijs op maat aan te 

bieden binnen de mogelijkheden van de doelgroep. 

- Kennismaken met beroepen: Binnen de lessen 
TOPS laten we leerlingen kennismaken met 

verschillende beroepen en sectoren.  
- Alle 2e klasleerlingen nemen deel aan “Breda on 

Stage”. Een project waarvan de finale bestaat uit  
bedrijven en opleidingen gedurende een dag 

workshops verzorgen voor alle leerlingen uit het VO 

in Breda.  
 

 
Aard van de begeleiding:  

specifieke kenmerken  

van de pedagogiek 
 

- Indien noodzakelijk extra brugjaar; meer tijd. 

- kleinere klassen (max. 17). 

- mentorbegeleiding. Minimaal 2 keer per dag 
mentorcontact van 10 minuten. De mentor is de 

spil in de begeleiding van de leerling 
- Assistent leerlingzorg, opvang leerlingen. 

- Leerkrachten zijn ervaren in het werken met 
kinderen met speciale onderwijsbehoeften. 

- Trainer: geeft trainingen zoals: Ik ben Speciaal, 

Superboos training, SOVA training.  
- ‘Ontwikkeluur’. Met behulp van modules vauit de 

methode Leefstijl (1 lesuur per week ingebed in 
reguliere programma) en persoonlijke begeleiding 

wordt gewerkt aan de sociaal emotionele 

ontwikkeling van de leerling (o.a. omgaan met 
ADHD, zelfvertrouwen). De leerling wordt 

betrokken bij het opstellen en evalueren van 
zijn/haar leerdoelen in het 

ontwikkelperspectiefplan.  



 
 

- inzet van deskundigen uit het Zorg Advies Team 
zoals schoolpsycholoog, orthopedagogen, school 

CJG-er, jeugdarts, leerplichtambtenaar.  
- Ontwikkelperspectiefplan gericht op sociaal 

emotioneel gebied.  

- Leerlingbesprekingen: 4 x per jaar waarbij o.a. het 
functioneren van de leerling besproken wordt en de 

handelingsplanning op sociaal emotioneel vlak 
geëvalueerd wordt.  

 

Betrokkenheid leerling bij 
onderwijs 

 

- De mentor stelt samen met de leerling (en 
eventueel het onderwijsondersteunend personeel) 

een ontwikkelperspectiefplan op.  
- Leerlingenraad: De leerlingenraad praat mee over 

alle belangrijke zaken op De Rotonde en is gekozen 
door leerlingen. 

Betrokkenheid ouders 

 

- Ouders en/of verzorgers krijgen 5 x per jaar 

gelegenheid voor een oudergesprek op de officiële 
ouderavond. Wanneer nodig worden ouders vaker 

uitgenodigd. Ouders ondertekenen alle 
ontwikkelperspectiefplannen en evaluaties, en 

nemen zelf een gekopieerd exemplaar mee naar 

huis. De mentor onderhoudt indien nodig contact 
met ouders en/of verzorgers (via telefoon en/of 

mail).   
- Ouderraad [formele rol, klankbordfunctie en 

organiseren van ouderactiviteiten] 

Interne specialisten 
 

- Remedial Teacher 
- Dyslexiecoach 

- Dyscalculiecoach 
- Orthopedagogen 

- Schoolpsycholoog 
- Vertrouwenspersoon 

- Leerlingbegeleider cluster 4 

- Ondersteuningscoördinator 
- Logopedist [screening en advisering] 

- Veiligheidscoördinator 
- Trainer 

- Transfercoach 

- Assistent Leerlingenzorg 
- Pedagogisch Psychologisch Assistent  

  
 

Basiszorg RSV Breda  Schoolspecifieke uitwerking 
1. 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. 

Leerlingen met een advies van het (S)Bao voor 

VMBO met lwoo kunnen door de ouders het 

hele jaar worden aangemeld bij de Rotonde 
(vanaf oktober/november).  

Ouders krijgen een intakegesprek waarin de 
aanmeldingsreden, verwachtingen en 

onderwijsbehoeften van het kind worden 

besproken. 
Onderzoeksrapportages die van belang zijn voor 

de aanmelding worden aangeleverd door 
ouders. 

De school van herkomst vult een groeidocument 



 
 

in.  
 

De Rotonde doet, indien nodig, aanvullend 
onderzoek op het gebied van intelligentie, 

didactische vaardigheden en sociaal emotionele 

ontwikkeling. Op grond van bovenstaande 
informatie wordt een besluit genomen over 

plaatsing op de Rotonde. Noodzakelijk is 
hiervoor een positieve beschikking op basis van 

LWOO / PRO of arrangement specifieke school 

van de Commissie Ondersteunings Toewijzing 
van het RSV Breda. De Rotonde verzorgt deze 

aanvragen.  
De plaatsingscommissie kan ondanks een 

positieve beschikking besluiten een leerling niet 
te plaatsen. Deze keuze zal met argumenten 

met ouders besproken worden. 

 
De toelating en plaatsingscommissie van De 

Rotonde werkt autonoom met een intake 
procedure specifiek VMBO. 

 

2. 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 

CITO Volgsysteem VO leerjaren 1V t/m 3 
SVL klas 1V, 1 en 2 

Beroepeninteressetest klas 2 
Bij problemen in de ontwikkeling op didactisch 

en/of sociaal emotioneel gebied, wordt samen 

met een orthopedagoog en/of schoolpsycholoog 
verbonden aan de Rotonde, bekeken welke test 

en/of toets moet worden ingezet. Ouders en/of 
verzorgers worden daarvan op de hoogte 

gehouden. 
 

3. 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 

De Rotonde werkt met een digitaal 

leerlingvolgsysteem en een papieren leerling-
dossier.  

Mentoren en overige medewerkers houden 
vorderingen en ontwikkelingen van leerlingen 

bij in het digitale LVS d.m.v. gespreksnotities, 

ontwikkelperspectiefplan en bijbehorende 
evaluaties worden daarbij ook in het digitale 

LVS en groeidocument verwerkt.  
 

4. 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 

 

Uitgebreide orthotheek is aanwezig op school.  

5. 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, 

-Per jaar 3 leerlingbesprekingen (n.a.v. de cyclus 

van handelingsgericht werken en 

handelingsgerichte diagnostiek). 

-oudergesprekken n.a.v. leerlingbespreking 



 
 

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 

-per jaar 2 probleembesprekingen (optioneel) 

- mentor[en], alle vakdocenten, teamleider en 

zorglid zijn aanwezig bij besprekingen. 

- regelmatig intervisie bijeenkomsten gehouden 

voor alle medewerkers van de Rotonde (OP en 

OOP).  

6. 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 
school gebruik kunnen maken. 

- School-CJG (extern contactpersoon binnen De 
Rotonde, die instanties kan benaderen m.b.t. 

hulp/onderzoek ) 
-CJG-coach  

-Leden van het ZAT-team onderhouden en/of 

leggen externe contacten met hulpverlenings- 
en/of onderzoeksinstanties leggen/onderhouden 

in samenspraak met ouders 
 

7. een informatieprotocol dat vastlegt op 

welke wijze de contacten met ouders \ 
verzorgers en instanties verlopen indien zich 

problemen voordoen. 

Informatieprotocol is aanwezig. Daarbij is een 

privacyreglement opgenomen in de procedure. 
 

 
 

8. 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. 

Is geïmplementeerd (o.a. door middel van 

ingelaste studiedagen voor al het personeel).   
Ontwikkelingen zijn gaande i.v.m. Passend 

Onderwijs. 

9. een veiligheidsfunctionaris die handelt 
conform de protocollen zoals vastgelegd in het 

project de Veilige School. 

Is aanwezig, school handelt volgens het 
convenant ‘School en Veiligheid’ 

 
 

Ondersteuning schoolspecifiek 

Didactiek Begeleiding 

Spelling, begrijpend lezen  Protocol Dyslexie (screening, RT, dyslexiecoaching, 

eventuele diagnostiek). 

 RT begrijpend lezen en spelling 

 Ontwikkeluur modules 

 Extra ondersteuning in de klas door vakdocenten en/of 

dyslexiecoaches 
Taal/spraak/ESM  RT  

 Ontwikkeluur modules 

Rekenen/ wiskunde   Screening  

 Diagnostiek 

 Extra ondersteuning in de klas 

 Niveau Rekenen (extra vak, aangeboden naast  

      Wiskunde, in de klassen 1V en 1). 

Dyslexie  Protocol Dyslexie (screening, RT, eventuele 

diagnostiek, afspraken m.b.t. compenserende 
middelen) 

 Dyslexiecoach 

 Speciaal programma, dispensaties  

 Advisering ondersteunende hulpmiddelen, wanneer 

nodig.  
Dyscalculie  Extra ondersteuning in de klas 

 Dyscalculiecoach  

 Ondersteunende hulpmiddelen en/of compenserende 



 
 

maatregelen. 
NLD  Training, ‘ik ben speciaal ; omgaan met NLD’   

 Ontwikkeluur-modules 

 

Sociaal emotioneel Begeleiding 
Faalangst  Training ‘Zelfvertrouwen’ en/of ‘examentraining’.  

 

 Screening en/of analyse 

 Ontwikkeluur-modules 

 

Sociale onzekerheid  Training ‘Ego’, ‘Mag ik Mee doen’ .  

 Screening en/of analyse 

 Ontwikkeluur-modules 

 
Werkhouding  Screening en/of analyse 

 Ontwikkeluur-modules 

 

Motivatie  Screening en/of analyse 

 Ontwikkeluur-modules 

 
ASS  Training, ‘ik ben speciaal ; omgaan met ASS’.  

 Ontwikkeluur-modules  

 

ADHD  Training, ‘Stop-Denk-Doe’. 

 Ontwikkeluur-modules 

 
ODD/CD  Training, ‘Superboos’.  

 Ontwikkeluur-modules.  

 

Fysiek Begeleiding 

Visueel  Ondersteuning d.m.v. hulpmiddelen 

 SMART-boarden  

 
Auditief  Ondersteuning d.m.v. auditieve ondersteuning 

 Ondersteuning d.m.v. overig apparatuur 

Motorisch  Motorische Remedial Teaching 

 Screening  

 Lift is aanwezig 

 Rots en Water 

 Training ‘Lekker in je vel’ 

Langdurig ziek  Verzuimbeleid  

 Protocol langdurig zieken.  

 

Zorg bovenschools Begeleiding 
Rebound Na overleg met de ouders kan de schoolleiding besluiten een 

leerling tijdelijk op de rebound te plaatsen. Het doel hiervan is 
om een gedragsverbetering tot stand te brengen. Een verblijf in 

de rebound duurt maximaal 13 weken, en is gericht op 

terugkeer binnen de eigen klas.  
 

Observatieklas Op De Rotonde is de Plusvoorziening gehuisvest. Onderdeel 
van de Plusvoorziening vormt de Observatieklas. Hierin 

komen jongeren terecht met problemen waarbij de school waar 

deze leerling vandaan komt, geen mogelijkheden heeft om 
hem/haar hierbij te helpen.  



 
 

De Observatieklas heeft een wisselende samenstelling van 
jongeren die tijdens hun schooltijd worden geobserveerd, zodat 

de problematiek per leerling duidelijk wordt en hierop 
ingespeeld kan worden. Het streefdoel van de Observatieklas is 

dat de jongere zijn/haar leven weer op de rit krijgt zodat het 
(op termijn) halen van een startkwalificatie mogelijk is. 

 
Transfercoach In het kader van VSV kunnen leerlingen die uitstromen 

persoonlijk begeleid worden vanuit De Rotonde als verwacht 
wordt dat zij die extra zorg nog tijdelijk nodig hebben om een 

succesvolle overstap te maken.  
 

Zorg door externen Begeleiding 

School-CJG  
CJG-Coach 

School/ouders ondersteunen in verwijzingen naar externe zorg- 
en hulpverleningsinstanties.  

Hulp binnen school, door gesprekken/begeleiding van 
leerlingen. 

 

Zorg Advies Team Wanneer de problematiek van de leerling en/of van de situatie 
waarin de leerling zich bevindt te complex is voor het Interne 

Zorgteam vindt er een aanmelding plaats bij het Zorg Advies 
Team (ZAT). Het ZAT bestaat uit ondersteuningscoördinator, de 

orthopedagogen, schoolpsycholoog, school-CJG, 

leerplichtambtenaar en jeugdarts.  
 

  
  

REC-4: Het Driespan Preventieve Ambulante Begeleiding, ambulante begeleiding (zie 
site Driespan Breda).  

 

Ambulante begeleiding REC 
2,3,4 

Dienstverlening en hulpverleningsvorm aan leerling, ouders 
en/of school door een ambulant begeleider vanuit het speciale 

onderwijs. 
 

Geplande ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel in de komende 5 jaren 

- Schooljaar 2015-2016 handelingsgerichte werkwijze 
schoolbreed. 

 
Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het 

schoolondersteuningsprofiel 
- Scholing team handelingsgericht werken  

- Ontwikkelen handelingsgericht werken, integratie en 

implementatie van het ontwikkelingsperspectief binnen De 
Rotonde 

- Evaluatie toelatingsbeleid: intake, diagnostiek, 
onderwijszorgarrangement  (handelingsgericht) 

- Implementatie RTTI.  Doel: een doorlopende leerlijn die 
behalve vakinhoud ook de cognitieve niveaus in kaart brengt  

- Implementatie anti pestbeleid  
- Taal- en rekenbeleid afstemmen   

 

 


