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Schoolondersteuningsprofiel Scala 2019-2020 
 
Algemeen 

  

Gegevens school  Naam: Scala 
Adres: Meulenspie 2 
Plaatsnaam: 4847 TK Teteringen 
Contactpersoon: Mevr. M. van der Meer 

Leerwegen   Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) 
 Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) 
 Gemengde leerweg (GL) 
 Theoretische leerweg (TL) 

 
Sectoren   Mavo: In TL 4 sectoren (Economie, 

Zorg en Welzijn, Landbouw en 
Techniek. 

 KBL: Dienstverlening en Producten 
(SDV, Ondernemen, K&V, IMT). 

 BBL: Dienstverlening en Producten 
(SDV, Ondernemen, K&V, IMT). 

 
Specifieke profielen   Bewegen en Sport 

 Kunst en Cultuur 

 Ondernemen 
 

Groepsgrootte  BBL: 15 - 18 
KBL/MAVO: 25 - 28 
 

Percentage leerlingen met  
LWOO: 
 

 
 
 

 
Scala 29% (BB: 41%; KB 48%; Mavo 11%) 
 
 

Aparte / geïntegreerde klassen  Geïntegreerde klassen m.b.t. LWOO. 
 

Aard van de begeleiding: 
Specifieke kenmerken van de 
didactiek.  

 Leerlingen kunnen gebruik maken van de huiswerkklas. 
Het “leren leren” staat in het begin centraal in het mentoruur. 
Er wordt gewerkt met een instructietafel. 
Didactische begeleiding - zowel groepsgewijs als individueel - bij 
leerproblemen en er zijn klassikale lessen sociale vaardigheden 
in leerjaar 1 en 2 tijdens de lessen expressie en/of het 
mentoruur. 
 

Aard van de begeleiding: 
Specifieke kenmerken van de 
pedagogiek.  

 De leerling mag zichzelf zijn, met behoud van waarden en 
normen. 
 
De mentor is de spil in de begeleiding, is contactpersoon tussen 
school en ouders/verzorgers, heeft aandacht voor de klassikale 
groepsvorming en voor de individuele ontwikkeling van de 
leerlingen. De mentor maakt in het begin van het schooljaar 
een groepsplan indien nodig. 
 
De orthopedagoog maakt indien nodig een groeidocument of 
ontwikkelingsperspectiefplan in overleg met de mentor, 
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gemonitord door de ondersteuningscoördinator. Tevens kan de 
orthopedagoog een screenend gedragsonderzoek doen.  
 
Scala heeft gekozen voor deelname aan het project M@zl van 
de GGD, zodat signalen van vroegtijdig verzuim tijdig opgepakt 
worden. Om de overgang naar het vervolgonderwijs beter te 
laten verlopen is er een transfercoach. 
 
Er is een interne time-out voorziening waar met leerlingen 
gewerkt wordt om de terugkeer in de les goed te laten 
verlopen. 
 
Er is een maatwerkklas waar leerlingen gedurende een 
bepaalde periode onderwijs en begeleiding aangeboden krijgen, 
met als doel volledige terugkeer naar de stamklas. De 
begeleiding richt zich op het verbeteren/vergroten van de 
(sociale, probleemoplossings-) vaardigheden om de kans op een 
succesvolle terugkeer naar de stamklas te vergroten. 
 

Betrokkenheid leerling bij onderwijs  Er is een leerlingenraad. 
Leerlingen maken gebruik van magister. 
In het kader van de zelfevaluatie wordt aan de leerlingen 
gevraagd jaarlijks het tevredenheidsonderzoek in te vullen. 
 

Betrokkenheid ouders   Ouders maken gebruik van magister. 

 Er is een formele Ouderraad met vastgestelde 
bevoegdheden en een Oudercommissie als achterban. 
Ouderraad en Oudercommissie komen 6x per jaar 
bijeen. 

 Na de centrale aanmelding volgt een intakegesprek met 
ouders en de leerling. 

 In juni is er een kennismakingsavond met de mentor en 
de nieuwe klas. 

 Er is een infoavond aan het begin van het schooljaar 
voor alle leerjaren. Tijdens deze avond ligt de nadruk op 
het wederzijdse contact. 

 Twee maal per jaar is er een ouderavond. 

 Indien nodig worden ouders en kind uitgenodigd voor 
een gesprek. 

 Er is een infoavond over de keuze van de 
vervolgopleiding. 

 De introductiedagen van klas 1 worden afgesloten met 
een informeel samenzijn met de ouders. 

 Gedurende het schooljaar worden ouders uitgenodigd 
bij informele activiteiten om zo de drempel te verlagen. 

 In het kader van de zelfevaluatie wordt aan de ouders 
gevraagd jaarlijks het tevredenheidsonderzoek in te 
vullen. 

 
Interne specialisten   Mentor 

 Leerlingbegeleiders 

 Ondersteuningscoördinator 

 Pedagogisch medewerker 
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 Orthopedagoog 

 Decaan 

 Vertrouwenspersoon 

 Docent maatwerkklas 

 Transfercoach 

 Time-out begeleider 

 RT docent 

 Topsport-coördinator 

 Anti-pestcoördinator 

 Trainers faalangstreductie, examenvreestraining, Rots 
en Water intern en in samenwerking met het 
servicecentrum van het ROC. 

 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 Met ingang van het schooljaar 2015- 2016 worden leerlingen 
geplaatst op het advies van de basisschool. Er vindt mogelijk 
nader onderzoek plaats om een eventuele ondersteuningsvraag 
goed vast te kunnen stellen. 
 
 
 
 
 
 
a. Klas 1: 

 Toetsen nodig voor het verkrijgen van een lwoo-
verklaring (Leerachterstanden, intelligentiegegevens, 
PMT-K-2 en NPVJ-2.  

 Cito-volg toets 0 

 Cito-volg toets 1  
Klas 2: 

 Cito-volg toets 2 
 
In alle leerjaren: 
Screening dyslexie/dyscalculie door de orthopedagoog met een 
eventuele verwijzing voor vervolgonderzoek naar het 
servicecentrum. 
 
b. Bij problemen is de mentor het eerste aanspreekpunt voor 
vakdocenten, leerlingen en ouders. Is het voor de mentor niet 
mogelijk zelf een oplossing te bieden, verwijst hij naar 
leerlingbegeleider, ondersteuningscoördinator en/of 
orthopedagoog.  
 
Scala is onderdeel van ROC West- Brabant en maakt daardoor 
gebruik van Magister. Hier worden de resultaten, het dossier 
e.d. van de leerling in bijgehouden.  
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c. informatie m.b.t. de sociaal- 
emotionele ontwikkeling. 
d. Het handelingsplan. 
 
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. 
 
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, 
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. 
 
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. 
 
7. Een informatieprotocol dat vastlegt 
op welke wijze de contacten met 
ouders verzorgers en instanties 
verlopen indien zich problemen 
voordoen. 
 
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. 
 
9. Een veiligheidsfunctionaris die 
handelt conform de protocollen zoals 

 
 
 
De orthotheek is terug te vinden op de Portal. Indien nodig kan 
de orthopedagoog op Scala leerlingen testen en toetsen. 
Daarnaast maakt Scala gebruik van het servicecentrum van het 
ROC. De ondersteuningscoördinator doet indien nodig de 
aanvraag voor het testen van een leerling. 
 
 
 
 
 
Is uitgewerkt in het Ondersteuningsplan. 
 
 
 
De mentor is mede verantwoordelijk voor het opstellen van en 
de controle op de uitvoering van het groepsplan. De 
orthopedagoog stelt het individuele OPP en het groeidocument 
op, dat eventueel voor een leerling wordt gemaakt. De 
ondersteuningscoördinator heeft hiervoor de 
eindverantwoordelijkheid. 
 
 
 
Verwijzing naar hulp die niet door de school zelf kan worden 
aangeboden gebeurt via de   ondersteuningscoördinator en/of 
orthopedagoog, eventueel na bespreking in het IOO (intern 
ondersteuningsoverleg).  
 
 
 
 
 
 
Het standaard informatieprotocol van het RSV wordt aangepast 
aan de schooleigen situatie 
 
 
 
 
De visie op de ontwikkeling van de zorg is opgenomen in het 
Ondersteuningsplan van de school. 
 
 
 
 
 
Er is veel aandacht voor veiligheid binnen de school. Scala heeft 
al een aantal jaren het predicaat ‘Veilige school’. Er zijn veel 
activiteiten voor leerlingen met betrekking tot de veiligheid. Er 
is regelmatig overleg tussen de Arbocoördinator en het 
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vastgelegd in het project de Veilige 
School. 
 

management. Een aantal malen per schooljaar is er overleg met 
de wijkagent. Indien nodig sluit de wijkagent aan bij het IOO.  
 

Basiszorg schoolspecifiek 
 
Didactiek 

 Begeleiding 

Spelling, begrijpend lezen 
 

 Binnen het vak Nederlands wordt gebruik gemaakt van 
Nieuwsbegrip. Daarnaast werken alle vakken mee aan het 
Parapluproject. 
 

Taal/spraak/ESM  Extra aandacht voor begrijpend lezen middels de lessen 
Tovani, die uiteindelijk bij alle vakken toepasbaar zijn. 
In klas 4 worden de leerlingen een aantal lessen per jaar 
ingedeeld in niveaugroepen, als het gaat om tekstverklaren 
en is er mogelijkheid tot extra les leesvaardigheid. 
RT Nederlands.  
 

Rekeken/wiskunde/economie  De docenten wiskunde en economie zijn middels een 
cursus rekendidactiek geschoold tot docent rekenen. 

   
Dyslexie   Er is een algemeen handelingsplan dyslexie, gebaseerd 

op het protocol dyslexie. Hierin zijn voornamelijk 
dispenserende en compenserende maatregelen 
opgenomen. Dit handelingsplan wordt aangepast aan 
de hand van de landelijke ontwikkelingen. Na screening 
door de orthopedagoog wordt bij een vermoeden van 
dyslexie het servicecentrum gevraagd een 
vervolgonderzoek op te starten en eventueel een 
verklaring af te geven.  

 Gebruik van Kurzweil of een ander programma is 
mogelijk. 

 Tijdens het eindexamen hebben leerlingen recht op de 
bij dyslexie horende faciliteiten. 
 

Dyscalculie   Er is een algemeen handelingsplan dyscalculie. Hierin 
zijn voornamelijk dispenserende en compenserende 
maatregelen opgenomen. Dit handelingsplan wordt 
aangepast aan de hand van de landelijke 
ontwikkelingen betreffende dyscalculie. Bij een 
vermoeden van dyscalculie wordt, na screening door de 
orthopedagoog, het servicecentrum gevraagd een 
vervolgonderzoek uit te voeren en eventueel een 
verklaring af te geven.  

 Leerlingen leren hulpmiddelen te gebruiken. 
 

NLD   Er is een handelingswijzer NLD.  
 
Sociaal-emotioneel 

  
Begeleiding 

Faalangst   Leerlingen met faalangst kunnen via het servicecentrum 
een faalangstreductietraining volgen. 

 Leerlingen klas 4 hebben de mogelijkheid een 
examenvreestraining te volgen. Er is een 
handelingswijzer: hoe om te gaan met faalangstige 



6 
 

leerlingen. 
 

Sociale onzekerheid    De mentor is de aangewezen persoon om leerlingen 
hierin te begeleiden.  

 Eventueel kunnen leerlingen ook terecht bij de 
leerlingbegeleider.  
 

Werkhouding    De mentor is de aangewezen persoon om leerlingen 
hierin te begeleiden.  

 De leerling kan verwezen worden naar de huiswerkklas. 
 

Motivatie   De mentor is de aangewezen persoon om leerlingen 
hierin te begeleiden.  

 Eventueel kunnen leerlingen ook terecht bij de 
leerlingbegeleider.  

 
ASS    Voor de docenten is er een handelingswijzer voor 

leerlingen met ASS en indien nodig wordt een 
individueel handelingsplan gemaakt. 
 

ADHD   Voor de docenten is er een handelingswijzer voor 
leerlingen met AD(H)D en indien nodig wordt een 
individueel handelingsplan gemaakt.  

 Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de 
methode Remweg. 
 

ODD/CD   Per leerling wordt bekeken welke ondersteuning hij/zij 
nodig heft. Indien nodig word ter een individueel 
handelingsplan opgesteld.  

 
Dysthyme stoornis   Steeds meer leerlingen krijgen te maken meteen 

(lichte) depressie of met depressieve gevoelens. 
Daarom is er voor deze leerlingen een handelingswijzer 
ontwikkeld. 

 
Fysiek  Begeleiding 
Visueel   Leerlingen met een visuele beperking worden begeleid 

vanuit Visio, aanpassingen die nodig zijn worden in 
overleg uitgevoerd. 
 

Auditief   Voor leerlingen met een auditieve beperking kunnen 
specifieke aanpassingen die nodig zijn worden geregeld. 
 

Motorisch   Voor leerlingen met een motorische beperking wordt 
op individueel niveau bekeken welke aanpassingen er 
nodig zijn. 

 Ambulant begeleider start begeleiding op indien nodig.  
 

Langdurig ziek   Voor leerlingen die langdurig ziek zijn, zoeken we naar 
mogelijkheden, ze toch aan het onderwijs te laten 
deelnemen. Te denken valt hierbij bv. aan het gebruik 
van een webcam, aangepast programma etc. Er wordt 
gewerkt conform de richtlijnen van Ziezon. 
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 Ambulant begeleider start begeleiding op indien nodig.  
 
 

Zorg bovenschools  Begeleiding 
Er wordt gebruik gemaakt van de 
voorzieningen die vanuit het RSV 
worden aangeboden.   

  Scala maakt indien nodig gebruik van de bovenschoolse 
voorzieningen. Aanvraag voor plaatsing wordt gedaan 
door de ondersteuningscoördinator en verloopt via de 
ondersteuningstoewijzingscommissie van het RSV 
Breda. Hiervoor moet een groeidocument worden 
gemaakt. 

 
Zorg door externen  Begeleiding 
CJG   Er is contact met CJG die indien nodig verwijzen naar 

bijvoorbeeld een CJG-coach of externe partijen.  
 

Jeugdarts 
 

  Jeugdarts wordt betrokken indien leerling voldoet aan 
de M@zl criteria.  
 

Ambulant begeleider 
Cluster 3/ Cluster 4 

  Scala, mentoren, vakdocenten, leerlingen en ouders 
kunnen gebruik maken van de expertise van de 
ambulant begeleider Cluster 3. 
 

MEE   Incidenteel 
 

GGZ   Op aanvraag 
 

 

 

 

 


