Overzicht schoolondersteuningsprofiel (SOP) Lodewijk College
School

Doelgroep

Onderwijsbehoefte op het
gebied van:
Aandacht en tijd

Specifieke expertise
medewerkers
Deskundigheid in de school

Specifieke ondersteuning
Optioneel of onderbrengen
bij ‘Samenwerking’

Specifieke voorzieningen
(gebouw)

Specifieke middelen

Samenwerking met
ketenpartners/zorg

Arrangementen intern/
extern

Lodewijk
College

Leerlingen met normale tot goede
cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden met zicht op
uitstroom met een VMBO- HAVOVWO diploma.

Een goede sfeer, veiligheid,
geborgenheid, regelmaat,
ritme en aandacht zijn
belangrijke voorwaarden
waaraan voldaan moet zijn
willen leerlingen zich kunnen
ontwikkelen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gericht op het leren:
•
(Ortho)pedagogisch
handelen van leerkracht
•
Huiswerkklas/
begeleiding/maatwerk
•
Gebruik maken faciliteiten
dyslexie/dyscalculie (extra
tijd/rechtop
kopiëren/mondeling
overhoring/laptopgebruik/
verlengde instructietijd
voor de leerling;extra
instructiemomenten;
verdiepte instructie
waarbij de leerling een
extra aanbod krijgt met
meer leerstof;
•
Het aanbieden van meer
structuur om de aandacht
van de leerling vast te
kunnen houden.
•
NT2 ondersteuning 1-op-1
•
(tijdelijke) Aanpassingen in
het lesprogramma.
•
Dyslexiebegeleiding/
Dyscalculiebegeleiding

•
•
•
•

•

•
•

•

Binnen deze categorie vallen ook:
-leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte
(hieronder valt ook het voormalige
LWOO).
-leerlingen met een leerstoornis in
de zin van dyslexie en/of
dyscalculie.
-Leerlingen met sociaal emotionele
problemen, gedragsproblematiek
inclusief stoornissen in het
autistisch spectrum , AD(H)D en
DCD die binnen de
basisondersteuning opgevangen
kunnen worden.
-Leerlingen met een lichamelijke
beperking of langdurige ziekte.
-Leerlingen die vanwege hun
problematiek extra ondersteuning
nodig hebben waarbij de school
eventueel ondersteund wordt
door externe deskundigen (o.a.
Auris/Visio)
NB voor alle categorieën geldt dat
veiligheid , zowel voor de leerling
als zijn of haar omgeving,
gewaarborgd moet zijn. In overleg
met de betrokkenen wordt voor
aanname onderzocht of het
Lodewijk College een passende
plek kan bieden.

Het onderwijs richt zich op:
Cognitieve vaardigheden,
zoals:
• mondelinge taal:
gesproken taal gebruiken
en begrijpen,
communicatie, deelnemen
aan gesprekken, lezen voor
dagelijks gebruik,
woordenschat
• schriftelijke taal:
technisch lezen,
begrijpend lezen, spellen,
stellen, schrijven.
• rekenen
Sociaal emotioneel:
Zelfbeeld en sociaalemotioneel gedrag.

‘Leren leren’:
adequaat taakgericht kunnen
werken, taakaanpak,
zelfstandigheid, hulp vragen,
uitgestelde aandacht,
samenwerken en kunnen
reflecteren.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vakdocenten
Docenten met Master SEN
Leerlingbegeleiders
Mentoren
Onderwijsassistent
Intern Begeleiders
Vertrouwenspersonen
Zorgcoördinator
Orthopedagogen
Dyslexiedeskundige
Coördinator hoogbegaafdheid
(voorzitter
ondersteuningsteam)
Trainers zelfvertrouwen
Remedial teacher
Pestcoördinator
NT2
Schoolmaatschappelijk werker
Rouwbegeleiders
Decanaat
Ambulant begeleiders Auris en
(op indicatie) Visio

Daarnaast zijn medewerkers
geschoold in de doelgroep leerlingen
m.b.t.:
1. leer- en gedragsproblemen
2. aangepaste software (Kurzweil) en
aangepaste hulpmiddelen.
3. gestructureerd
klassenmanagement (waaronder
differentiëren)
Een onderbouwd
ontwikkelingsperspectief wordt
opgesteld in geval van extra
ondersteuning met betrokkenheid
van de ouders en van de leerling.

Gericht op het sociaalemotioneel
functioneren/gedrag:
•
Succestraining (faalangst)
•
Sova training
•
Training In Control
•
Rouwbegeleiding
•
Ondersteuningsteam
•
Klassikaal sociaalemotioneel aanbod
•
Ondersteuningslokaal met
pauze opvang.
•
Ondersteuningstrajectklas
i.s.m. VSO de Argo.
•
VMBO LWT(leer werk
traject)/Maatwerk, PreMBO (i.s.m. Scalda) en PreMBO NT2.

Zelfredzaamheid

Bewegen

Gericht op lichamelijk
functioneren
•
Onderzoek op indicatie
•
Medische protocollen
•
Jeugdarts
•
Klas 2 onderzoek GGD
• MRT

Rolstoeltoegankelijk
Lift
Invalidentoilet
Klaslokalen
ondersteuningstrajectklas
gesitueerd in rustig/apart
gedeelte van het gebouw

•

•

•

Voor de dyslexielessen
wordt gebruik
gemaakt van een
specifieke methode.
Leer- en hulpmiddelen
en ICT soft- en
hardware met
mogelijkheden van het
gebruik van
aangepaste materialen
(Kurzweil, Daisy-cd).
Er zijn verschillende
signaleringsinstrument
en beschikbaar
(dyslexie/dyscalculie/A
DHD/sociaalemotioneel, etc) om
psycho-diagnostische
onderzoek uit te
voeren op aanvraag.
Faciliteiten worden
aangepast per
ondersteuningsvraag,
gedacht kan worden
aan: extra tijd,
laptop/Ipad, aparte
ruimte, rustig
pauzeren, etc.

Aanwezige protocollen:
•
•
•
•
•
•

Schoolreglement
Anti-pestprotocol
Protocol seksueel
misbruik
Dyslexie/
dyscalculieprotocol
Medische protocollen
(op maat gemaakt).
(Ziekte)
verzuimprotocol

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan-Z
GGD (arts en
jeugdverpleegkundige)
Juvent
Emergis/1Nul1
Intervence
Bureau RBL
Ziekenhuis Zorgsaam
Gemeente Terneuzen
Jeugdpolitie
VSO de Argo
Praktijkschool de Sprong

In het ZorgAdviesTeam
(beleid) nemen de volgende
instanties deel: 1Nul1,
jeugdpolitie, Aan-Z, GGD,
Bureau RBL.

Pre MBO i.s.m. Scalda

Per ondersteuningsvraag
kan een passend
arrangement worden
samengesteld. Dit gebeurt
in overleg met school,
ouders, leerling en
eventueel betrokken
hulpverleners.

