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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk aan te bieden. Dit overzicht
geeft een beknopt beeld van de (specifieke) ondersteuning die onze school kinderen aan kan
bieden.
Er wordt altijd via een individueel gesprek bepaald of de school de juiste plek kan zijn voor het
kind en kan voorzien in de juiste behoeften kan voorzien. Dit overzicht is een samenvatting
van het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) dat inzicht geeft in de mogelijkheden.

Ondersteuning die onze school biedt bij de ontwikkeling van uw kind
Contactpersoon

Voorzieningen

De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij:
• Leraar / mentor
• Intern begeleider
• Ondersteuningscoördinator

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:

Specialisten
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar:
Op school
• Autismespecialist
• Beeldcoach
• Begeleider passend onderwijs
(ondersteuningsconsulent)
• Dyslexiespecialist
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist
• Coach leren leren (studievaardigheden)
• Counselors (voor kortdurende sociaal-emotionele
problemen)
• vertrouwenspersoon

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Schoolcontactpersoon van het adviesteam van
Portvolio

Op school
• Begaafdheidsprofielsschool - Traject Op Maat (TOM)
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Autiklas / structuurgroep
• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)
• Time-out voorziening (met begeleiding)
• Tussenvoorziening (Orthopedagogisch Didactisch
Centrum, Track)

Onderwijsaanbod
Hetvolgende onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd
aanwezig:
Op school
• Aanbod dyscalculie
• Aanbod dyslexie
• Aanbod executieve functies
• Aanbod meer- en hoogbegaafden
• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
• Aanbod taal (NT2-begeleiding in ontwikkeling)
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Er is geen onderwijsaanbod aanwezig voor specifieke
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband,
bestuur of derden

Onze visie op ondersteuning
Het Theresialyceum streeft ernaar elke leerling de
mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontplooien en zich
zonder uitzondering vrij en veilig te voelen. Als dit niet lukt,
spannen wij ons in om de extra begeleiding die noodzakelijk
is te leveren. Deze extra begeleiding is van sociaalemotionele en/of didactische aard.
De toenemende mate waarin leerlingen met complexe
hulpvragen een beroep doen op deze extra begeleiding,
vraagt van de school maatwerk en een gestructureerde
aanpak van de leerlingenzorg. Door nauw samen te werken
met ouders/verzorgers en door samenwerking met (externe)
deskundigen in het Intern Ondersteuningsteam en het
OndersteuningsAdviesTeam bekijken we de mogelijkheden
voor de betreffende leerling op onze school.
Als we tegen de grenzen van onze mogelijkheden aanlopen,
proberen we altijd, in overleg met de ouders/verzorgers en
de leerling, naar een passende oplossing te zoeken. Soms ligt
die oplossing buiten onze school.

Grenzen aan onze ondersteuning
De grenzen van onze school liggen daar waar wij
handelingsverlegen zijn om de begeleiding te bieden die
passend is bij de onderwijsbehoeften van een leerling.
Eventuele beperkingen in mankracht of een gebrek aan
specialistische kennis en vaardigheden van onze docenten
kunnen daar debet aan zijn, maar het kan ook zo zijn dat de
grenzen van de mogelijkheden voor de leerling zijn bereikt
binnen onze school.
Als grenzen zijn bereikt of in zicht komen, zullen wij samen
met de ouders/verzorgers, de leerling in kwestie en
betrokken externen kijken naar passende mogelijkheden
buiten onze school.

Sterke punten in onze ondersteuning
•

•

•

•

Wat betreft vakgerelateerd maatwerk heeft elke
leerling de mogelijkheid om een andere leerroute te
kiezen, binnen het aanbod van de VVV-modules
(versterken/verbeteren/verdiepen) naast de
reguliere lessen. Per periode worden lessen op het
gebied van taal-, reken- en studievaardigheden
(versterken) aangeboden. Er is vakinhoudelijke
begeleiding (verbeteren) beschikbaar en er kunnen
extra modules gekozen worden, zoals mode,
hedendaagse muziekstromen, Cambridge, Delf
scolair, Dele, Goethe, debat, cryptologie en direct
prototyping (verdiepen).
Wanneer het wenselijk is dat lesstof gecomprimeerd
wordt of dat er niveau-overstijgend gewerkt gaat
worden, zullen per leerling afspraken gemaakt
worden over de lesstof en de lesroosters.
Wat betreft maatwerk m.b.t. het welbevinden van
de leerling hebben we een uitgebreid
ondersteuningsteam dat in samenwerking met
externe partners bekijkt wat een leerling nodig heeft.
Voor de hoogbegaafde leerlingen staat het TOMteam klaar om ondersteuning te bieden. Denk hierbij
aan het begeleiden van projecten (individueel of in
groepsverband) of coaching (individueel of in
groepsverband).

Onze ambities en ontwikkeldoelen
De meeste, extra begeleiding van sociaal-emotionele en/of
didactische aard vindt momenteel buiten de klas plaats. Daar
waar dat mogelijk is, gaan we dit meer integreren in het
onderwijs in de klas. Hiervoor is het noodzakelijk dat
docenten goed geïnformeerd zijn over de
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in hun les. Zij
krijgen handvatten hoe zij daarop kunnen anticiperen.
Het samenwerken met externen, met toestemming van
ouders, is belangrijk om de leerling de juiste hulp te geven,
waardoor de leerling op onze school het onderwijs kan blijven
volgen. Deze samenwerking willen we graag intensiveren.
In samenwerking met de gemeente gaan we op zoek naar
maatregelen die kunnen leiden tot een verbeterde aansluiting
tussen onderwijs en jeugdhulp en bekijken we welke
preventieve maatregelen op schoolniveau genomen kunnen
worden voor de betreffende doelgroep binnen onze school.
Het aantal leerlingen dat de Nederlandse taal niet als
moedertaal heeft groeit. Deze leerlingen willen we beter
ondersteunen. Daarvoor laten we een NT2-specialist
opleiden.

