
1 
 

 

Ondersteuningsprofiel 

Passend onderwijs 

 

Christoffel 

 

1 augustus 2018



2 
 

 

Christoffel Breda, mavo en voorbereidend mbo met lwoo 
 
Algemeen 
Gegevens school Christoffel Breda. 

Rijnesteinstraat 1 
4834 LB Breda 
Telefoon: 076-5612952 
Contactpersoon: P. Aarts,  
www.christoffelbreda.nl  
Heuvelstraat 52A 
4813GB Breda 
Telefoon: 076-5219865 
Contactpersoon: A. Bak 

Leerwegen  
Leerjaar 3 en 4 

 Mavo / Theoretische leerweg. 
 Kaderberoepsgerichte leerweg.  
 Basisberoepsgerichte leerweg. 
 In leerjaar 3 en 4 volgen de leerlingen het mavo-programma of         

het PTA (programma van Toetsing en Afsluiting)in een van de 
afdelingen van Tessenderlandt- Van Riebeecklaan. 

 Pre-entree naar entree opleiding. 
 Duale leerroute naar mbo. 

 

Specifieke profielen  LWOO profiel: leerlingen hebben een positieve beschikking ontvangen 
van het  Regionale Samenwerkingsverband. 

 Leerlingen hebben leerachterstand als gevolg van sociaal-emotionele 
of maatschappelijke omstandigheden. 

 De leerlingenpopulatie is beschreven in het doelgroepenschema.  
 

Groepsgrootte  Er wordt gestreefd naar een groepsomvang van 16 leerlingen in bbl en 
18 leerlingen in kbl en mavo. 
De toelaatbaarheid en plaatsbaarheid kunnen de omvang van de 
groepen beïnvloeden  

Aparte LWOO klassen 
Geïntegreerde klassen 

 LWOO klassen aangevuld met arrangement specifieke school voor alle 
leerwegen. 

Aard van de begeleiding 
(specifieke kenmerken 
van de pedagogiek, 
specifieke kenmerken 
van de didactiek) 

 Vakdocenten signaleren en informeren de mentor via het leerling -
volgsysteem. 

 Begeleiding door de mentor, deze is contactpersoon tussen school en 
ouders/verzorgers, aandacht voor de klassikale groepsvorming en 
individuele ontwikkeling van de leerlingen 

 De mentor maakt groeps- en  eventueel individuele 
handelingsplannen ondersteund door leerlingbegeleiders en 
gedragswetenschappers. 

 Voortgangs-gesprekken volgens de cyclus handelingsgericht werken.  
 Vaste onderzoek momenten naar de  cognitieve ontwikkeling. 
 Geïntegreerde observatie- en registratiemethodiek. 
 Didactische begeleiding - zowel groepsgewijs als individueel - bij 

leerproblemen, 
 Klassikale en individuele lessen Sociale vaardigheden . 
 In samenwerking met het ROC worden specifieke 

http://www.christoffelbreda.nl/
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onderwijsarrangementen ontwikkeld (pre-entree en duale leerroute) 

Aanvullende 
ondersteuning 

 Bij aanmelding onderzoek om de hulpvraag van de leerling vast te 
stellen. 

 Remediale hulp voor leerlingen met leerachterstanden, met behulp 
van groepshandelingsplannen en/of individuele handelingsplannen. 

 Bespreking van studievoortgang en begeleidingsplannen door mentor 
en vakdocenten tijdens de docentenvergaderingen/ leerling 
besprekingen. 

 Begeleiding bij sociaal-emotionele problematiek, coördinatie door de 
leerlingbegeleider 

 Ondersteuning door GZ Psycholoog en Orthopedagoog 
 Zorg Advies Team, verwijzing naar interne en externe hulpverlening 

waar gewenst.  
 Remediale hulp en ondersteuningslessen voor leerlingen met 

leerachterstand aan de hand van individuele- en 
groepshandelingsplannen. 

 Huiswerkondersteuning. 
 Persoonlijke begeleiding, zowel groepsgewijs als individueel, door 

interne/externe begeleiders. 
 Training en coaching van docenten op pedagogische en didactische 

aanpak van groepen en individuele leerlingen. 

Betrokkenheid leerling 
bij het onderwijs 

 Individuele begeleiding en voortgangsgesprekken, door de mentor, 
voortvloeiend uit het handelingsplan. 

 Waar gewenst gaat de mentor op huisbezoek. 
 Leerlingen kunnen plaats nemen in de leerlingenraad. 
 Leerlingen hebben invloed op het onderwijsleerproces van een aantal 

grote projecten zoals; CKV, Londenreis.  

Betrokkenheid ouders  De schoolgids geeft informatie over de inrichting van het onderwijs. 
 Ouder(spreekuur)avonden met mentor en of vakdocenten voor 

informatie over de voortgang en de resultaten /handelingsplannen 
van de leerling. 

 Plenaire ouderavond over een leerjaarspecifiek onderwerp, 
 Indien nodig, individuele gesprekken met ouders/verzorgers over 

aanvullende leerlingenzorg of handelingsplannen . 
 Via de site www.Christoffelbreda kunnen ouders met hun persoonlijke 

inlogcode in het Leerling Volgsysteem ‘Magister’ de behaalde cijfers, 
aanwezigheid en overige informatie over hun zoon/dochter/pupil 
zien. 
Bovendien geeft de website ook informatie over de door school 
verzonden informatiebrieven en roosterwijzigingen. 

 Ouders kunnen plaats nemen in de oudervereniging. 

Aanwezigheid interne 
specialisten 

 Leerlingbegeleiders 
 Schooldecaan  / Transfercoach 
 Docent praktijkleren 
 Remedial Teachers 
 Trainers faalangst reductie , examentraining,  sociale vaardigheden, 

creatieve begeleiding, MRT , zelfverdediging en Rots en Water. 
 Vertrouwenspersonen 
 Ondersteuningscoördinator 
 Medewerker leerlingbegeleiding voor verzuimregistratie 
 Orthopedagoog / GZ Psycholoog 

Aanwezigheid externe  Jeugdarts 

http://www.christoffelbreda/
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specialisten  Leerplichtambtenaar 
 School CJG-er en CJG coach  (Centrum voor Jeugd en gezin)  
 Ondersteuners van een REC  
 Wijkagent (op verzoek aanwezig) 

 

 
 
Specifiek ondersteuning 
 
Didactiek      Ondersteuning  
 
Spelling  Cito- VAS klas 1-2 

 Tijdens de les Nederlands wordt individueel en in groepjes gewerkt 
aan spellingsvaardigheden. 

 Groepsgewijs RT 
 

Taal/Spraak  Toetsafname Cito VAS 1-2 
 Indeling (naar aanleiding van CITO-VAS) op referentie niveau 1x per 

week in klas 1 en 2 
 Handelingsplannen voor leerlingen met spraak/taak problematiek 

(cluster 2) waarbij leerstrategieën worden aangeleerd. 

Dyslexie  Er wordt gewerkt vanuit het Dyslexieprotocol VO voor leerlingen 
waarvan Dyslexie officieel is vastgesteld. 

 Dylesxiespreekuur en training in het gebruik van ondersteunende 
middelen. 

 Leerlingen hebben een faciliteitenpas. 
 Digitaal en auditief lesmateriaal via Dedicon 
 Digitale auditieve ondersteuning middels Claroread 
 Tijdens toetsen hebben leerlingen recht op de daarbij behorende 

*faciliteiten: 
- verlenging tijdsduur 
- rekening houden met spelfouten  
- auditieve ondersteuning 

      - Arial 12 regelafstand 1,5 

Rekenen/Wiskunde  Aparte lessen voor rekenonderwijs. 

Dyscalculie  Er wordt gewerkt vanuit het protocol dyscalculie VO voor leerlingen 
waarvan dyscalculie officieel is vastgesteld. 

 Leerlingen hebben een faciliteitenpas. 
*faciliteiten: 
-Gebruik van rekenkaart 
-Verlenging tijdsduur 

 Individueel RT Wiskunde/rekenen voor leerlingen met ernstige 
leerproblemen. 

 
 
 
 
Sociaal-Emotioneel         Begeleiding 
 

Faalangst  Groepsgewijze faalangstreductietraining na screening 
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 Examentraining voor leerlingen in leerjaar 3 en 4 

Sociale Onzekerheid 
(ook ASS-ADD) 

 Gespecialiseerde sociale vaardigheidstraining voor: 
- leerlingen met stoornis in het autistisch spectrum 
- kwetsbare leerlingen 

 Klassikale sociale vaardigheidstraining (‘Kanjertraining’, ‘Rots en 
Water’). 

Werkhouding  Reflectiegesprekken met de mentor. 

Motivatie  Activerende leeromgeving vanuit de puberbreinprincipes. 
 Loopbaan begeleiding (LOB)  

Anders  Creatieve begeleiding voor leerlingen die niet op een verbale manier 
met hun problemen om kunnen gaan. 

 Training Rots en Water  
 Herstelrecht 
 Lesbrieven vanuit werkgroep Pedagogisch Klimaat Christoffel (PKC) 
 Zelfverdediging voor meisjes. 

Doelgroepen:  

ASS (PDD-NOS/MCDD) 
 

MCDD: (Multiplex Complex 
Developmental Disorder) 
Meervoudige Complexe 
Ontwikkelingsstoornis, een 
aanverwante stoornis van autisme  
 

 
 

 De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating: In 
overleg met ouders wordt bij toelating de hulpvraag in kaart 
gebracht. De toelatingscommissie beslist of - en hoeveel - leerlingen 
met deze problematiek geplaatst kunnen worden. 

 De school stelt in overleg met ouders/verzorgers een handelingsplan 
op. 

 Docenten zijn op de hoogte van de problematiek en weten hier mee 
om te gaan. 

Angststoornis 
Hechtingsproblematiek 
Dysthyme stoornissen 
Eetproblemen 

 De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating. De 
toelatingscommissie stelt de toelaatbaarheid en plaatsbaarheid vast 
voor een leerling met deze problematiek. 

 De school stelt in overleg met ouders/verzorgers  een 
handelingsplan op. 

 Ondersteuning voor leerling en docenten van ambulant begeleiders 
cluster 3 en 4.  

ADHD  Docenten zijn op de hoogte van de problematiek en weten hier mee 
om te gaan. 

ODD/CD  Contra-indicatie. 
 De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating: In 

overleg met ouders wordt bij toelating de hulpvraag in kaart 
gebracht. De toelatingscommissie beslist of - en hoeveel - leerlingen 
met deze problematiek geplaatst kunnen worden. 

 Bij plaatsing stelt de school in overleg met ouders een 
handelingsplan op. 

 Verplaatsing bij handelingsverlegenheid. 

NLD/ESM  De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating 

DCD, NAH/ fysieke 
beperkingen 

 De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating. 
 Bij plaatsing stel de school in overleg met ouders een handelingsplan 

op. 
 

Anders  Leerlingen met secondaire problematiek door maatschappelijke 
context 

 Problematiek komt voort uit de sociale omgeving van de leerling en 
is in principe hanteerbaar. 
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Fysiek          Begeleiding  
 

Auditief  De school heeft geen speciale voorzieningen. In overleg met ouders 
wordt bij toelating de hulpvraag in kaart gebracht. De 
toelatingscommissie beslist of de leerling geplaatst kan worden.  

 Voor leerlingen met LGF wordt in samenspraak met ouders en 
ambulant begeleider een handelingsplan opgesteld. 

 Digitaal en auditief lesmateriaal via Dedicon. 

Visueel  idem 

Motorisch  In overleg met ouders wordt bij toelating de hulpvraag in kaart 
gebracht. De toelatingscommissie beslist of de leerling geplaatst kan 
worden.  

 Er wordt in samenspraak met ouders en ambulant begeleider een 
handelingsplan opgesteld.   

 Voor aanpassingen wordt samengewerkt met Flexinos  (cluster 3) 
 Motorische remediale hulp voor leerlingen met een beperking in de 

motoriek 

Anders  Training zelfverdediging  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


