
Schoolondersteuningsprofiel (Jan 2016) 

 

Algemeen  
Gegevens school 

 

Sint-Oelbertgymnasium, www.oelbert.nl 

Warandelaan 3, 4904 PA 
Oosterhout 

Contact persoon: Ondersteuningscoördinator Dhr. E. Smits 

Leerwegen sectoren  
Bijzonderheden   Categoraal Gymnasium 

Specifieke profielen   studieles klas 1 en 2,  versterkt talen- (Cambridge 

DELF en Goethe) en versterkt beta onderwijs (Beta 

plus en science lab) 
Groepsgrootte Max 32 

Percentage leerlingen met 

LWOO: 
PRO: 

OPP: 
 

Aparte / geïntegreerde klassen 

 

0% 
0% 

2,39 % 
 

Aard van de begeleiding:  

specifieke kenmerken  

van de didactiek 
 

Leerlingen krijgen onderwijs op maat en er is een hoge 

mate van zelfstandigheid. Activerende didactiek wordt 

schoolbreed toepast. Differentiatie stelt ons in staat 
onderwijs en zorg op maat te geven. 

Aard van de begeleiding:  
specifieke kenmerken  

van de pedagogiek 

De leeromgeving op het Oelbert kenmerkt zich door 
maximale aandacht voor en individuele begeleiding van de 

leerling. 
Betrokkenheid leerling bij 

onderwijs 

 

Onze leerlingen zijn erg betrokken bij het onderwijs dat 

hen geboden wordt. Hier gaat een grote stimulerende 

werking vanuit. Onze kleinschaligheid zorgt voor een 
betrokken schoolomgeving.    Er zijn bijvoorbeeld 6 

verschillende leerlingenraden.  
Betrokkenheid ouders 

 

Ook de ouders zijn zeer betrokken. Dit komt oa terug in 

een hoge opkomst bij 10-minuten gesprekken en de 

aanwezigheid op en hulp bij buitenschoolse activiteiten 
Interne specialisten 

 

 Dyslexiecoördinator 

 Leerlingbegeleiders 

 Coaches voor leerlingen met een OPP 

 Faalangst-reductie-trainers 

 Rots en Water trainers 

 Vertrouwenspersonen 

 Ondersteuningscoördinatoren 

 Steunlesdocenten studievaardigheden 

 Mediacoach  

 Anti-pestcoördinator.  

 

   
 

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. 

Een gegeven is nodig: Passend 

basisschooladvies (havo/vwo of vwo advies) 

Het basisschooladvies is leidend.  i.  
Aannamecommissie besluit uiteindelijk of de 

leerling plaatsbaar  is.  

2. een omschreven signaleringssysteem met:   
a.  vaste momenten waarop onderzoek plaatsvindt 

De leerling in het eerste en tweede leerjaar 



naar cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling aan de hand van 
signaleringsinstrumenten tijdens eerste en tweede 
jaar 
b. een vastgestelde procedure als problemen 
worden gesignaleerd 

krijgt verschillende testen, (IST en SAQI) 

waardoor begeleiding opgestart of aangepast 

kan worden. De testen dienen als 
informatiebron, om te signaleren en bij al 

bekende problemen verdere onderbouwing te 
geven voor de begeleiding. 

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 

Het leerlingvolgsysteem (Magister) wordt 

intensief gebruikt door mentoren, docenten en 
coördinatoren. Hierin worden gegevens van de 

leerlingen bijgehouden. Ook ouders en 
leerlingen kunnen hiermee de cijfers, de 

aanwezigheid en het huiswerk inzien. 

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 

De testen die bij alle leerlingen worden 

afgenomen, staan beschreven met daarbij de 
afnameperiode en het doel.  

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 

Alle leerlingen worden meerdere malen 

besproken tussen mentor en coördinator als 

voorbereiding op de jaarlaag- en 
rapportvergaderingen. Leerlingen met extra 

ondersteuning worden in deze besprekingen 
meegenomen en daarnaast heeft de 

ondersteuningscoördinator overleg met 
specifieke betrokkenen van deze leerlingen met 

extra ondersteuning. 

De deskundigheid van de mentoren wordt 
bevorderd d.m.v. onderling overleg en 

themabijeenkomsten en individuele bijscholing. 
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. 

De ondersteuningscoördinator heeft deze 

loketfunctie en is op de hoogte van alle 

ondersteuningsmogelijkheden in de regio en 
het samenwerkingsverband. Daarnaast is er 

een zorgteam dat overlegt met externe 
specialisten.  

7. een informatieprotocol dat vastlegt op welke wijze 
de contacten met ouders \ verzorgers en instanties 
verlopen indien zich problemen voordoen. 

Het Sint-Oelbertgymnasium heeft een protocol 

dat opgenomen is in het ondersteuningplan. 
Hierin staat vermeld dat de mentor de spil is in 

de communicatie met de ouders en dat de 
jaarlaagcoördinatoren ook altijd bereikbaar zijn 

als tweede contactpersoon. 
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. 

Het Sint-Oelbertgymnasium streeft ernaar om 

onderwijs en ondersteuning op maat te geven. 

Daarbij hoort scholing voor de medewerkers 
die met die ondersteuning belast zijn.  

Op voorhand wordt geen enkele hulpvraag 
uitgesloten maar steeds op begeleidingscapa-

citeit en beheersbaarheid ingeschat. Als de 

intellectuele capaciteiten aanwezig zijn krijgt in 
principe iedere leerling een kans. De 

ondersteuningscoördinator speelt in de 
ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod 

een centrale rol waarbij de grenzen van wat de 
school aan kan niet op voorhand vaststaan. De 



school denkt wel na over de vraag hoeveel 

leerlingen met extra ondersteuning op een 

verantwoorde manier bediend kunnen (blijven) 
worden. 

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

Wij houden ons aan het protocol dat 
afgesproken is. Dit betekent dat er vaste 

procedures zijn in het geval van een incident. 

Hierbij is maximale aandacht voor het welzijn 
van de leerling. 

 
 

Ondersteuning schoolspecifiek 

Didactiek Begeleiding 
Spelling, begrijpend lezen  Spellingslessen (RT) voor geselecteerde leerlingen 

Taal/spraak/ESM  Begeleiding door een vakdocent 

Rekenen/ wiskunde   Begeleiding door een vakdocent 

Dyslexie  Spellingslessen (RT) voor geselecteerde leerlingen 

Dyscalculie  Geen specifieke begeleiding, naast tijdverlenging 

NLD  Intensievere mentorzorg 

Sociaal emotioneel Begeleiding 
Faalangst  Training voor geselecteerde leerlingen 

Sociale onzekerheid  Training voor geselecteerde leerlingen 

Werkhouding  Steunles studievaardigheden 

Motivatie  Steunles studievaardigheden 

ASS  Persoonlijk coach voor leerling 

ADHD  Intensievere mentorzorg 

ODD/CD  Niet toelaatbaar 

Fysiek Begeleiding 
Visueel  Intensievere mentorondersteuning 

Auditief  Intensievere mentorondersteuning 

Motorisch  Intensievere mentorondersteuning 

Langdurig ziek  Intensievere mentorondersteuning en een persoonlijke 

coach voor de leerlingen met een 

ontwikkelingsperspectiefplan 

Zorg bovenschools Begeleiding 
Rebound  Indien nodig 

Observatieklas  Indien nodig 

Zorg door externen Begeleiding 
Sociaal Wijkteam  aanmelding verloopt via het ZAT.  

       
   

   

   

  

 

Geplande ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel in de komende 4 jaren 
Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke ondersteuning we willen bieden in de komende 

jaren.  
Een aanmelding, waarbij de leerling voldoet aan de (cognitieve) aannamecriteria, heeft tot op heden 

altijd geleid tot aanname van de leerling. 
Elke leerling met een (mogelijke) specifieke ondersteuningsvraag, die zich aanmeldt op het Sint 

Oelbertgymnasium zal in gesprek komen met de ondersteuningscoördinator om te kijken naar een 

passend ondersteuningaanbod. 
 

Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het 
schoolondersteuningsprofiel 



Scholing van onze docenten en ondersteuningsspecialisten is een blijvende activiteit. Daarnaast vindt 

er afstemming plaats met het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. over beleidsmatige 

aanpassingen. 

 


