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Markenhage, Daltonschool voor vwo, havo, mavo met cultuurklassen 
 
Algemeen 
 
Gegevens school Markenhage 

Emerweg 29 
 4814 NA Breda 
Telefoon 076-5141152 
Contactpersoon:  A.Verschuren-Emmen Ondersteuningscoördinator 
www.markenhage.nl 
 

Leerwegen  
 

 Mavo, theoretische leerweg, leerjaar 1 t/m 4 
 Havo,  leerjaar 1 t/m 5 
 Vwo,   leerjaar 1 t/m 6 
 Daltonschool, die traditioneel vernieuwend onderwijs aanbiedt 
 Cultuurprofiel school. 
 

Specifieke profielen  Atelierklassen,    leerjaar 1 t/m 3 
 Podiumklassen, leerjaar 1 t/m 3 

 

Groepsgrootte Markenhage  streeft naar een optimale bezetting van de groepen. De 
toelaatbaarheid en plaatsbaarheid van leerlingen kunnen de definitieve 
omvang van de groepen beïnvloeden. Gestreefd wordt naar  een 
maximum van 30 leerlingen per klas. 
 

Aparte/ 
Geïntegreerde klassen 

 Geïntegreerde klassen. 
 

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

 Vakdocenten signaleren en informeren de mentor via het LVS 
Magister . 

 Didactische begeleiding - zowel groepsgewijs als individueel - bij 
leerproblemen tijdens het Daltonuur. 

 Inzet van RET door vakdocenten, inzet van tutoren. 
 Begeleiding door de mentor, deze is contactpersoon tussen school en 

ouders/verzorgers, aandacht voor de klassikale groepsvorming en 
individuele ontwikkeling van de leerlingen. 

 Daltonuur voor groepsopdrachten en zelfstandig werken. 
 Bespreking van studievoortgang en begeleidingsplannen door 

vakdocenten en mentor tijdens de docentenvergaderingen. 
 Ondersteuningscoördinator / ZAT, verwijzing naar interne en externe 

hulpverlening waar gewenst. 
 

Betrokkenheid leerling  Tijdens de wekelijkse mentorlessen bespreekt de mentor met de 

http://www.markenhage.nl/
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bij het onderwijs leerlingen de schoolse vorderingen . 
 De leerling maakt zelf wekelijkse planningen voor het  Daltonuur. 
 Daltonuur plannen eventueel op advies van docenten en mentoren. 
 Leerling tevredenheidsonderzoek. 
 De leerlingenraad. 
 

Betrokkenheid ouders  De schoolgids geeft informatie over de inrichting van het onderwijs 
 Ouderavonden: 3 x per jaar met de mentor  en/of vakdocenten voor 

informatie over de voortgang en de resultaten van de leerling. 
 Individuele gesprekken met ouders over aanvullende leerlingenzorg of 

ontwikkelperspectief LGF, LWOO , dyslexie, dyscalculie. 
 Via de site www.markenhage.nl  kunnen ouders met hun persoonlijke 

inlogcode in het Leerling Volgsysteem “Magister” de behaalde cijfers, 
aanwezigheid en overige informatie over  hun zoon/dochter/pupil 
zien. Daarop zijn ook eventuele roosterwijzigingen te vinden. 

 Via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 
 Twee maal per jaar een ouderpanel.  
 Thema avonden, actuele thema’s. 

Aanwezigheid interne 
specialisten 

 Leerlingenloket 
 Schooldecaan  
 Remedial Teacher 
 RET-ers (vakdocenten) 
 1ste lijns counselor 
 Opleidingsdocent 
 Vertrouwenspersoon 
 Ondersteuningscoördinator 
 Verzuimmedewerker 
 Leerlingbegeleiding 
 Receptie 
 2de lijns counselor 
 Afdelingsleiders 
  Anti pestcoördinator  

 

Aanwezigheid externe 
specialisten 

op verzoek aanwezig: 
 Jeugdarts 
 Leerplichtambtenaar 
 Inzet CJG-er /CJG coach 
 Ambulante begeleiders van cluster 1,2. Ambulant begeleider cluster 3 

is binnen school werkzaam. 
 Wijkagent (incidenteel op afroep) 

 

 

Basiszorg Markenhage 
 
1 Aannamebeleid Toelatingscommissie 

Gemandateerde cCommissie in- door- en uitstroom beslist aan de hand 
van duidelijk omschreven criteria en gelet op de draagkracht van het 
docententeam. 
De toelatingscriteria zijn gebaseerd wet passend onderwijs. 
 
Toelatingscriteria 
Criteria:  Niveau MAVO-HAVO –VWO. 
Positief advies van de toeleverende school. 
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Positieve belangstelling en motivatie van de leerling. 
Ouders/verzorgers onderschrijven het beleid van de school. 
Cognitieve capaciteiten, didactisch niveau en sociaal-emotioneel. 
functioneren zijn voldoende voor de gewenste leerweg.  
Indicatoren:  
intelligentie 
schoolvorderingsniveau 
leervermogen 
zelfstandigheid 
fysieke conditie 
persoonlijkheid 
Contra-indicaties 
Gedrags-en emotionele problemen , die het functioneren van de groep 
ernstig belemmeren zoals: 
- gediagnosticeerde ODD en/of CD. 
- psychiatrisch gediagnosticeerde problematiek waarbij Markenhage  
handelingsverlegen is. 
- volledig ontbreken van ondersteuning in de thuissituatie. 
- verslaving aan alcohol of drugs. 
 

2 Signaleringssysteem Cognitie (leerproblemen) 
Observatie en signalering tijdens de  toelating, kennismakingsdagen, 
rapportvergaderingen en leerling besprekingen. 
Gegevens worden vastgelegd in het LVS. 
Mogelijkheden voor extra ondersteuning worden met leerling en 
ouders/verzorgers besproken. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Observatie en signalering tijdens de  toelating, kennismakingsdagen, 
rapportvergaderingen en leerling besprekingen. 
Gegevens worden vastgelegd in het LVS. 
Na signalering volgt - volgens vastgestelde procedures- onderzoek naar 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling . 
Mogelijkheden voor extra ondersteuning worden met leerling en 
ouders/verzorgers besproken. 
 
Screening 
-Drempelonderzoek (i.v.m. LWOO). 
-Screening leerachterstanden 
-Schoolvragenlijst 
-Screening dyslexie 
-NIO (indien nodig) 
 

3 Leerlingvolgsysteem In het Leerlingvolgsysteem Magister van elke leerling is aanwezig: 
- Alle gegevens van de toelating. 
- LWOO aanvraag (indien daar sprake van is: we bieden geen      
  LWOO onderwijs). 
- cognitieve, motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.  
- resultaten van aanvullende testen, toetsen en observaties. 
- de behaalde cijferresultaten. 
- het groeidocument ,ontwikkelingsperspectief. 
- verzuim van de leerling. 
 

4 Instrumentarium Didactische begeleiding 
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Didactische hulp voor leerproblemen zowel individueel als groepsgewijs: 
- Remedial Teaching 
- Re-teaching (RET) 
- Inzet van tutoren 
- Ondersteuning o.a. in het Daltonuur. 
  De gebruikte materialen en middelen vallen onder verantwoordelijkheid 
  van de remedial teacher.     
-Drempelonderzoek en testen, rapporten zijn ter inzage bij de 
ondersteuningscoördinator. 
 

5 Leerlingbespreking Studievorderingen 
- Rapportvergaderingen: overleg over studievorderingen en gesignaleerde 
problemen voorgezeten  door de mentoren. 
 
Groeidocument/ ontwikkelplan 
- Leerling-besprekingen: opstellen uitvoering en evaluatie groeidocument. 
 
Signalering  
- Leerling besprekingen, signalering ten behoeve van het Zorg Advies 
Team. 
 
Intervisie 
- Scholing en intervisie gericht op vergroten van deskundigheid van het 
team  Markenhage. 
 

6 Loketfunctie externe 
hulp 

Zorg Advies Team 
Het ZAT is multidisciplinair samengesteld met interne en externe 
deskundigen . 
- de werkwijze is geprotocolleerd (Aanwijzing verwerking 
persoonsgegevens en Algemene Klachtenregeling SKVOB-eo). 
 
Frequentie bijeenkomsten 
5 x per schooljaar. Deskundigen zijn normaliter aanwezig bij dit overleg. 
 
Samenstelling 
-Ondersteuningscoördinator (VZ) 
-CJG-er 
-CJGcoach 
-Leerplichtambtenaar  
-Jeugdarts (M@zl). 
-Wijkagent  
-Medewerker Bureau Jeugdzorg (op afroep) 
-Ambulante begeleider (op afroep) 
-1ste lijns counselor 
-2de lijns  counselor 
-Afdelingsleiders 
 

7 Informatieprotocol 
ouders 

Informatieprotocol 
Informatieprotocol ouders waarin is vastgelegd op welke wijze de 
contacten tussen school en ouders verlopen. 
 
School/oudercontacten 
Oudercontacten bij: 
- aanname / toelating 
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- aanvullende testen en toetsen 
- bespreking groeidocument met mentor 
- huisbezoek 
- nieuwsbrieven 
- rapporten 
- jaarverslag  
- leerlingvolgsysteem;  “Magister” en via www.markenhage.nl  
- ouderraad / MR 
 

8 visie op ontwikkeling 
van zorgaanbod 

Activiteitenplan 2016-2017 
- cursussen voor medewerkers gericht op Daltononderwijs. 
- training docenten gericht op passend onderwijs. 
- training door docenten gericht op gedrag bij leerlingen. 
- studiemiddag gericht op ondersteuning binnen passend onderwijs. 
- ontwikkeling van implementeren groeidocument en 
ontwikkelingsperspectief. 
 

9 veiligheidsprotocollen Veiligheidsprotocol wordt gehanteerd vanuit “Veilige school Breda”. 
Op Markenhage is een veiligheidsfunctionaris aangesteld die handelt naar 
de protocollen van de “Veilige school”. 
Aan de orde komen: 

 alcohol en drugs 
 beeld- en geluidsdragers 
 diefstal 
 geweld 
 kindermishandeling en huiselijk geweld 
 medisch handelen ongeval 
 medisch handelen ziekmelding 
 pesten 
 vandalisme 
 vuurwerk  
 wapenbezit 
 

 
 
 
Basiszorg schoolspecifiek  
 
Didactiek      Begeleiding  
 
Spelling  Diagnostische toetsen alle brugklassers worden gescreend via het 

dyslexieprotocol van het RSV.(basisondersteuning). 
 Dyslexiescreening, Ret (re-teaching) talen na screening en overleg 

vakdocent/mentor. 
 RT n.a.v. screeningsuitslag dyslexie in de brugklassen. 

Taal/Spraak  Toetsafname  cito vas onderbouw (leerjaar 1  t/ m 3). 
 Aandacht tijdens de lessen Nederlands. 
 groeidocument/ontwikkelperspectief voor leerlingen met taalstoornis 

of taal/spraak problematiek (REC-2) . 
 Bijspijkerlessen n.a.v. citoscore. (cito vas). 

Dyslexie  Er wordt gewerkt vanuit het Dyslexieprotocol VO (voor leerlingen 
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waarvan Dyslexie officieel is vastgesteld): 
 Leerlingen hebben een faciliteitenkaart. 
 Digitaal en auditief lesmateriaal via Dedicon. 
 Tijdens het eindexamen hebben leerlingen recht op de daarbij 

behorende faciliteiten:. 
- Verlenging tijdsduur 
- Gebruik van laptop 

 
 RT indien er sprake is van heftige dyslexieproblematiek. 
 Vergrootte tekst 
 

Rekenen/Wiskunde  Screening rekenvaardigheid, cito vas. 
 Aandacht in de wiskundelessen. 
 Ret wiskunde na screening  en in overleg met vakdocent/mentor. 
 Bijspijkerlessen n.a.v. citoscore.(cito vas). 

Dyscalculie  Extra ondersteuning door docent wiskunde  (RET). 
 In individuele gevallen RT. 
 Extra tijd tijdens toetsen . 

 

NLD  De haalbaarheid van plaatsing wordt besproken met de 
ouder(s)/verzorger(s). 

 Docenten zijn op de hoogte van de problematiek en handelen naar 
afspraken die gemaakt zijn met de ouder(s)./verzorger(s)/ leerling. 

 
Sociaal-Emotioneel        Begeleiding 
 

Faalangst  Faalangstreductietraining na screening. 
 Examentraining na screening. 

Sociale Onzekerheid 
(ook ASS-ADD) 

 Aandacht en begeleiding door de mentor. 
 Sociale Vaardigheidstraining in kleine groep na screening. 
 Inzet van Rots en Water training. 

Werkhouding  Bespreking van vorderingen en studiehouding (LVS/magister) door 
de mentor. 

Motivatie  Bespreken van motivatie door mentor tijdens het mentoruur. 

ASS (PDD-
NOS/MCDD/ASPERGER) 
 
MCDD: (Multiplex Complex 
Developmental Disorder) 
Meervoudige Complexe 
Ontwikkelingsstoornis, een 
aanverwante stoornis van autisme 

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

 Docenten zijn op de hoogte van de problematiek van de geplaatste 
leerlingen.  

 Begeleiding van de geplaatste leerlingen met LGF door ambulante 
begeleiders van het REC, zij stellen een begeleidingsplan op. 

 De school stelt in overleg met ouders/verzorgers en ambulante 
begeleider een groeidocument/ontwikkelperspectief op. 

 

ADHD  Docenten zijn op de hoogte van de problematiek van de geplaatste 
leerlingen.  

 Begeleiding van de geplaatste leerlingen met LGF door ambulante 
begeleiders van het REC, zij stellen een begeleidingsplan op. 

 De school stelt in overleg met ouders/verzorgers en ambulante 
begeleider een groeidocument/ontwikkelperspectief op. 

 

ODD/CD  ODD en CD zijn contra-indicatief voor plaatsing. 

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

 Docenten zijn op de hoogte van de problematiek van de geplaatste 
leerlingen. 

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

 Er wordt een groeidocument gemaakt. 
 
 

Anders  Afhankelijk van de stoornis,  wordt de haalbaarheid van plaatsing  
onderzocht bij toelating. De toelatingscommissie stelt de 
toelaatbaarheid en plaatsbaarheid vast van een leerling met een 
gedragsstoornis d.m.v. opstellen van een groeidocument. Wat kan 
Markenhage bieden en waar is Markenhage handelingsverlegen. 

 Zorgplicht als blijkt dat Markenhage handelingsverlegen is. 

 
Fysiek          Begeleiding  
 

Auditief  De school  gaat per schooljaar 2016-2017 Kurzweil inzetten op 
kleinschalig niveau. Kurzweil tijdens toetsen  mavo 3,4, havo 4,5 en 
vwo 5,6. In overleg met ouder(s) /verzorger(s)wordt bij toelating de 
hulpvraag in kaart gebracht.  

 Digitaal en auditief lesmateriaal via Dedicon voor gebruik thuis. 
 

Visueel  Leerlingen kunnen gebruik maken van middelen die ondersteunen 
bij beperkt zicht. Dit moeten de leerlingen wel zelf aanschaffen. 
Vaak in overleg met ambulant begeleider van Visio. 

Motorisch  De school heeft goede speciale voorzieningen. Bereikbaarheid 
binnen school is optimaal. In overleg met ouders wordt bij toelating 
de hulpvraag in kaart gebracht.  

 Voor aanpassingen wordt samengewerkt met cluster 3. 
 

Langdurig ziek  Bij langdurig ziekte worden de GGD en leerplichtambtenaar 
ingeschakeld. (M@zl). 
 

 
 
Zorg Bovenschools                 Begeleiding 
 

Rebound  Samenwerking volgens de afspraken binnen het RSV. 
 

Observatieklas  Samenwerking  volgens afspraken binnen RSV. 
 

TLV  Aanvragen voor plaatsing cluster 3 en 4 bij 
toelaatbaarheidscommissie binnen RSV Breda. 

 

Arrangement specifiek 
VMBO 

 Groeidocument en aanvraagformulier sturen naar de betreffende 
scholen. 

 
Zorg door externen            Begeleiding 
 

CJG  Centrum Jeugd en Gezin ondersteunen daar waar nodig is. 
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 Verwijzing via de ondersteuningscoördinator. 
 CJG-er kan CJG coach inzetten. 

 

Begeleiding extern  CJG of huisarts schrijven beschikking uit voor onderzoek, begeleiding 
zodat er tegemoetkoming is vanuit de gemeente. 
Ondersteuningscoördinator heeft lijst met instanties die aangesloten 
zijn bij de gemeenten. (Dit alles in het kader van de jeugdtransitie 
01-01-2015). 

Anders  Diverse hulpinstanties worden op individuele basis ingezet indien 
nodig. Altijd in overleg met de ondersteuningscoördinator. 
 

Professionalisering Markenhage gaat zich richten op het inzetten van 
professionalisering in het kader van passend onderwijs.  
Met de realisatie  van de onderwijscampus heeft Markenhage 
overleg met Michaël college en Orion Lyceum. De samenwerking 
vindt  vooral in de bovenbouw Havo en VWO plaats  maar zal ook 
zijn beslag krijgen op het terrein van professionalisering m.b.t 
passend onderwijs.  

 

 
 


