
 

   

 

 

 

   

   

   

   

 

 
  

Passend Onderwijs op 01GX00 - Christelijk Lyceum Delft 
Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo 

 
Ouderrapport  
2019-2020 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een 
beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om 
specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-
Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Contactpersoon 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

 Leraar / mentor  

 Intern begeleider / zorgcoördinator  

 Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

 Rekenklas 
  

  Schakelklas Havo/Vwo 

 Time-out voorziening (met begeleiding) 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Gedragsgroep 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

 Hoogbegaafdheidsklas (voltijd) 

 Impulsklas 

 Observatieklas 

 Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 

 

Specialisten 

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
Op school 

 Autisme-specialist 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

 Begeleider passend onderwijs 

 Dyscalculiespecialist 

 Dyslexiespecialist 

 Faalangstreductietrainer 

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

 Orthopedagoog 

 Psycholoog 

 Reken-/wiskunde-specialist 

 Taal-/leesspecialist 

 SOVA-trainer 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Autisme-specialist 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

 Begeleider passend onderwijs 

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

 Jonge kind specialist 

 Laagbegaafdenspecialist 

 Logopedist 

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

 NT2-specialist 

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

 Orthopedagoog 

 Psycholoog 

 Lid van het jeugdteam/wijkteam vanuit de gemeente 

 expertise LZ/LG 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
Op school 

 Aanbod dyscalculie 

 Aanbod dyslexie 

 Aanbod executieve functies 

 Aanbod meer- en hoogbegaafden 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

 Compacten en verrijken 

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Aanbod dyslexie 

 Aanbod executieve functies 

 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

 Aanbod NT2 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

 Aanbod spraak/taal 

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 Maatwerk onderwijsarrangementen 



 

   

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Visie op (leerlingen)zorg en ondersteuning  
De bijzondere leerlingenzorg is in de eerste plaats een taak van 
de mentor. De mentor is de spil van de begeleiding. Voor die 
begeleiding kan, afhankelijk van de aard van de zorg, de steun 
worden ingeroepen van de leerlingbegeleider, leerlingcoaches, 
de remedial teacher en/of de decaan. De zorgcoördinator is 
degene die dit proces bewaakt. Hij/zij verwijst door naar 
externe deskundigen bij zwaardere zorg. Leerlingenzorg staat 
in het CLD nooit op zichzelf, maar is altijd gericht op het 
onderwijs. Dat wil zeggen dat we de leerlingen waar mogelijk 
de begeleiding bieden die ze nodig hebben om te kunnen 
voldoen aan de eisen en verwachtingen die het onderwijs stelt. 
Ouders worden bij zorgplannen actief betrokken. Vanuit de 
visie op zorg neemt de school leerlingen met ondersteunings-
behoeften aan.  Ook leerlingen die moeite hebben met 
bepaalde studievaardigheden kunnen in overleg geplaatst 
worden. Bij de toelating wordt rekening gehouden met de 
aanwezige expertise in de school en de hoeveelheid leerlingen 
met een bijzondere ondersteuningsbehoefte die al in een 
bepaald leerjaar aanwezig zijn. Voor aanname van leerlingen 
die een (fysieke) beperking hebben, is overleg noodzakelijk om 
wederzijdse verwachtingen af te stemmen. 

 De rol en de ruime inzet van  
- Mentoren  
- Leerlingbegeleiders  
- Teamassistentes 
- Goed functionerende en zichtbare zorgstructuur 
- Inzet van interne CLD-coaches voor leerlingen 
- Faalangstreductietraining 
- Sociale vaardigheidstraining 
- Remedial teaching 
- Anti-pest coördinator 
- Schakelklas 
- Technasium 
- Gymnasium 

  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
  
Indien de onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling de 
mogelijkheden van onze basis- en extra ondersteuning te 
boven gaan, kunnen wij binnen onze school geen passende 
onderwijsplaats bieden. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) 
en leden van de toewijzingscommissie wordt bekeken of deze 
leerling kan worden doorgeleid naar één van de scholen 
binnen ons samenwerkingsverband die de 
ondersteuningsmogelijkheden wel in huis heeft.  
Een andere belemmering zou kunnen zijn dat te veel leerlingen 
zich aanmelden, die gebruik willen maken van ons 
ondersteuningspakket. Ook dan is het mogelijk dat we contact 
opnemen met het Samenwerkingsverband om te zoeken naar 
een andere school die de juiste ondersteuning kan bieden.  
 
 
 

 
  
 
 

  
 Uit het Strategisch Document: “SCO Delft e.o. staat voor 
onderwijs waarin het uiteraard en vanzelfsprekend gaat om 
kennis, vaardigheden en ontwikkeling. Wij willen in ons 
onderwijs de doelen die hieraan verbonden zijn echter nooit los 
zien van de bedoeling van ons onderwijs. Die bedoeling is 
verbonden met onze opdracht als maatschappelijke 
organisatie. Dat betekent dat wij willen dat ons onderwijs 
leerlingen middelen aanreikt waarmee ze niet alleen hun eigen 
toekomst vorm kunnen geven maar die hen ook in staat stellen 
een zinvolle bijdrage te leveren aan een menswaardige 
samenleving. Wij willen kinderen en jongeren in onze scholen 
op zo’n manier laten leven en leren dat ze zich ontwikkelen tot 
volwassen die goed voorbereid hun plek kunnen innemen in 
het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Wij doen dat door 
vanuit onze eigen visie de koers af te stemmen op de in de 
samenleving levende verwachtingen. Ontwikkelpunten: de 
organisatie verder professionaliseren op het gebied van 
omgaan met verschillen en het leveren van maatwerk in de les 
en buiten de les. 
 
 

 


