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Algemeen  

Gegevens school 

 

Stedelijk Gymnasium 

Nassausingel 7 

4811 DE  Breda 

Zorgcoordinator A. Eulenpesch 

Leerwegen sectoren 

 

 VWO 

Bijzonderheden  

 

 Alleen Gymnasium 

Specifieke profielen 

 

 Cambridge Engels  

Groepsgrootte 

 

Max 32 leerlingen, afhankelijk van diverse factoren 

Percentage leerlingen met 

LWOO: 

PRO: 

LGF: 

 

Aparte / geïntegreerde klassen 

 

 

0 

0 

0,93 (1-8-2013) 

 

Apart, alleen gymnasium 

Aard van de begeleiding:  

specifieke kenmerken  

van de didactiek 

 

Aandacht voor de vakoverstijgende factoren. 

Aandacht voor specifieke talenten en/of zwakke 

punten van leerlingen en daarmee creëren van 

onderwijs op maat.   

Aard van de begeleiding:  

specifieke kenmerken  

van de pedagogiek 

 

Aandacht voor de zelfverantwoordelijkheid van 

leerlingen. 

Mentor coördineert mogelijke hulpvragen, wanneer 

leerling dit niet zelf voldoende kan.  

Betrokkenheid leerling bij 

onderwijs 

 

Betrokkenheid is groot door relatief kleine school 

met ‘volwassen’ contact richting leerlingen. Zij 

nemen actief deel in MR, leerlingenraad en 

klankbordgroep 

Betrokkenheid ouders 

 

Betrokkenheid ouders wordt geborgd en 

gestimuleerd door deelname in MR en 

Oudervereniging, regelmatige ouderavonden en 

-bijeenkomsten en via website en nieuwsbrieven. 

Ouders hebben altijd inzage in leerling resultaten 

via Magister. 

Interne specialisten 

 

 Orthopedagoog 

 Zorgcoaches op gebied van 

studievaardigheden, plannen & organiseren, 

faalangst, autisme en dyslexie 

 Persoonlijke mentor bij speciale leerlingen 

 Vertrouwenspersonen 

 Schooldecaan 

 

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. 

Passend advies leerkracht, passende 

eindtoets (m.n. CITO>545). Bij twijfel 

en/of bijzondere omstandigheden kan 

door school een 3e gegeven gevraagd 

worden (zoals bijv. NIO-toets, 

onderbouwd advies orthopedagoog, 

onderbouwde verklaring van 

Eureka/Brein/Plus-klas). 



Toelatingscommissie weegt factoren en 

besluit over toelaatbaarheid (max 2% 

leerlingen met PCL zorg). 

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 

Dyslexiescreening, IST(-intelligentietest) 

en SVL schoolvragenlijst in klas1, laatste 

test ook in klas 2 evenals GGd-

gezondheidsonderzoek. 

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 

In Magister wordt op diverse niveau’s  

van begeleiding (waar van toepassing), 

maar primair door mentor bijgehouden 

hoe de ontwikkeling is en welke 

bijzonderheden van toepassing zijn. 

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 

Een overzicht van de testen is op te 

vragen bij de zorgcoordinator (In 

voorbereiding) 

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 

Een overzicht is op te vragen bij de 

teamleider. Minimaal 3x per jaar vindt er 

gepland overleg plaats tussen 

vakdocenten, mentoren en teamleider 

over de voortgang. Bij specifieke 

aanleiding vindt tussentijds ook overleg 

plaats in het interne of externe 

zorgadviesteam. (In voorbereiding) 

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. 

Via spreekuren CJG, leerplicht en 

(jeugd)agent directe contacten in school 

mogelijk, in ZAT-intern is CJG ook 

aanwezig, in ZAT-extern overige 

relevante partijen aanwezig 

(Geïmplementeerd) 

7. een informatieprotocol dat vastlegt op 

welke wijze de contacten met ouders \ 

verzorgers en instanties verlopen indien 

zich problemen voordoen. 

Het protocol is op te vragen bij de 

zorgcoordinator. Speciale aandacht voor 

contacten bij gescheiden ouders en 

plaatsingen bij zorginstanties. (In 

voorbereiding) 

8. een omschreven visie op de 

ontwikkeling van het zorgaanbod in de 

Het zorgplan is op te vragen bij de 

zorgcoordinator.  (In voorbereiding) 



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 vastgelegd 

in het project de Veilige School. 

Geïmplementeerd 

 

 

Basiszorg 

schoolspecifiek 

 

Didactiek Begeleiding 

Spelling, begrijpend lezen  Screening, steunles, doorverwijzing naar RT via 

orthopedagoog 

Taal/spraak/ESM  Geen begeleiding 

Rekenen/ wiskunde   Steunles 

Dyslexie  Volgens dyslexieprotocol (waarin screening, 

orthopedagoog, dyslexie-coördinator, diverse 

faciliteiten mogelijk zoals ondersteuning met 

Daisy-speler en Kurzweil) 

Dyscalculie  Dyscalculie faciliteiten mogelijk 

NLD  Via AB REC-4 

Sociaal emotioneel Begeleiding 

Faalangst  Mogelijkheid tot interne training 

Sociale onzekerheid  Mogelijkheid tot interne training 

Werkhouding  Mentor, zorgcoach 

Motivatie  Mentor, zorgcoach 

ASS  Via zorgcoach en AB REC-4 

ADHD  Via zorgcoach en AB REC-4 

ODD/CD  Geen begeleiding 

Fysiek Begeleiding 

Visueel  Geen begeleiding 

Auditief  Geen begeleiding 

Motorisch  Beperkte mogelijkheden, lift aanwezig 

Langdurig ziek  Via AB REC-3, opstart via EDUX 

Zorg bovenschools Begeleiding 

Rebound  Contacten, maar nog niet ingezet 

Observatieklas  Ervaring met enkele plaatsingen 

Zorg door externen Begeleiding 

Centrum Jeugd en Gezin  Aanwezig, schoolspreekuur school CJG en CJG-

coach 

Leerplichtambtenaar  Aanwezig, schoolspreekuur 

Jeugdpolitie 

M@zl (traject GGD) 

 Aanwezig, schoolspreekuur 

 Op afspraak bij GGD 

  

  

Geplande ontwikkeling van het zorgprofiel in de komende .. jaren 

In de komende 2 jaar willen we ons zorgprofiel zodanig herijken, dat we een reële balans 

vinden tussen acceptabele belasting voor het gebouw/de collega’s/de zorgstructuur van 

onze school en de verwachtingen van qua intelligentie gymnasiumwaardige leerlingen 

met zorgproblematiek in onder- en bovenbouw. Om die reden kan het zijn dat het aantal 

aan te nemen zorgleerlingen beperkt wordt. 

De invulling van onze zorgplicht nemen we serieus, waarbij we proberen om onze 

leerlingen die in de problemen komen de best mogelijke leerroute te blijven bieden, zelfs 

wanneer deze niet binnen onze school blijft.  

 

Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het zorgprofiel 



Dit en komend jaar concreet uitwerken van het zorgplan op dit gebied. Versterken van 

interne zorgstructuur volgens nieuwe lijnen en met invulling zorgcoaches. Realiseren van 

nascholing van betrokken docenten. Deelname in pilot van het ‘Bredero’college voor de 

‘witte vlek’ bovenbouw HAVO/VWO voor REC-4. Bijleren op dit onderwerp door 

uitwisselen ervaringen en ‘best practices’. 


