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1. Inleiding 
 
Dit is het ondersteuningsplan van Curio de rotonde voor het schooljaar 2019-2020. Hierin wordt de 
doelstelling van de ondersteuning en de manier waarop Curio de rotonde de ondersteuning van de 
leerlingen organiseert beschreven. Ook worden de voorgenomen ontwikkelingen voor de toekomst 
beschreven.  
 
De visie van Curio de rotonde op ondersteuningsbehoeften van de leerlingen sluit aan bij de visie van 
het regionaal samenwerkingsverband VO Breda e.o., waarbij Curio de rotonde is aangesloten. Binnen 
het samenwerkingsverband vervult Curio de rotonde een belangrijke rol met betrekking tot de 
ontwikkeling en realisatie van een dekkend aanbod voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
Curio de rotonde is tevens aangewezen als plusvoorziening. Onderdeel van de plusvoorziening is de 
observatieklas die in september 2010 van start is gegaan op Curio de rotonde.    
 
Curio de rotonde valt onder het bestuur van Curio (Voorheen ROC West-Brabant) en vervult de rol 
van “nevenvestiging zorg/ specifieke vmbo locatie”  binnen Curio. Dat wil zeggen dat uitsluitend 
leerlingen met een aanwijzing lwoo (of praktijkonderwijs) en leerlingen met een arrangement specifiek 
vmbo van het Regionaal Samenwerkingsverband worden toegelaten. Binnen Curio is de afspraak 
gemaakt dat leerlingen met meervoudige ondersteuningsvragen geplaatst worden binnen het specifiek 
vmbo.  
 
Als uitgangspunt voor het ondersteuningsplan van Curio de rotonde dienen de volgende documenten: 

- het strategisch beleidsplan van Curio 
- het ondersteuningsplan van het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. , in het 

bijzonder de punten van de basisondersteuningstructuur.  
 
Het ondersteuningsplan is een verantwoordings- en planningsdocument voor intern en extern gebruik.  
 
Doelstelling van het ondersteuningsplan 

- Het documenteren en bewaken van ondersteuningsactiviteiten die binnen een bepaalde 
periode gerealiseerd moeten worden. 

- Het vastleggen van het organisatieschema van ondersteuning van de leerlingen op school. 
- Het vastleggen van de ondersteuningsstructuur in protocollen voor de diverse 

ondersteuningstrajecten.  
- Het vastleggen van de taakomschrijvingen van de leden van het team ondersteuning.  

 
Functies van het ondersteuningsplan 

- Het ondersteuningsplan is een beleidsdocument. Er zijn afspraken in vastgelegd die binnen 
de school zijn gemaakt om een aantal omschreven doelen binnen een bepaalde periode te 
realiseren. 

- Er wordt verantwoording afgelegd aan de overheid en het schoolbestuur. 
- Het ondersteuningsplan is een kwaliteitsdocument waarin de te realiseren doelen met 

betrekking tot de ondersteuning van de leerlingen beschreven staan. Met daaraan gekoppeld 
de acties die ondernomen worden om deze te realiseren. Op basis hiervan wordt periodiek 
bekeken of en wanneer welke doelen bereikt zijn en of er bijstelling nodig is. Hierdoor ontstaat 
een cyclisch proces. 
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2. Visie en uitgangspunten leerlingondersteuning op Curio de rotonde 
 

2.1. leerlingondersteuning 

 
Onze missie luidt: samen een eigen wijze weg vinden. 
 
Onze kracht is onze begeleiding en het afstemmen hiervan op de leerling. Ook in onze contacten met 
ouders, hulpverleningsinstanties, collega-scholen en andere partijen zorgen wij ervoor dat we in 
gesprek blijven en samen een eigen wijze weg vinden.  
 
De leerlingondersteuning binnen Curio de rotonde richt zich op het stimuleren van persoonlijke groei 
en ontwikkeling van de individuele leerling op zowel didactisch- en/of sociaal emotioneel gebied. 
Daarnaast willen we de leerlingen voorbereiden op doorstroming naar het vervolgonderwijs. Hierbij 
worden nadrukkelijk ook de ouders en/of verzorgers van het kind betrokken.  
De leerlingenondersteuning binnen Curio de rotonde is trapsgewijs opgebouwd. Onderstaande 
piramide geeft van onder naar boven de ondersteuning voor onze leerlingen weer, van ‘algemeen’ 
naar ‘specifiek’. De eerste laag vormt hierin de basisondersteuning (preventief) binnen Curio de 
rotonde uitgevoerd door mentoren en vakdocenten, de tweede laag betreft ondersteuning van het 
intern zorgteam die vooral de mentoren en vakdocenten ondersteunen en de derde laag betreft het 
betrekken van externe partijen/instanties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leerjaarcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de planning en organisatie van het leerjaar 
en de overstijgende zaken. Zij zijn daarnaast aanspreekpunt voor het primaire proces binnen 
Curio de rotonde.  

- het management bestaat uit twee onderwijsmanagers. Daarnaast is er een bovenschools 
directeur verbonden aan Curio de rotonde.  

 
Een heldere communicatie tussen de diverse actoren is van uitermate groot belang. Hierdoor ontstaat 
een ondersteuningsstructuur binnen de school waarbij de specifieke begeleiding voor de individuele 
leerling steeds weer centraal zal staan. Bij de beschrijving van de gemeenschappelijke aanpak 
leerlingondersteuning komen drie aspecten aan de orde: 

- de deskundigheid van de mensen 
- de (inhoudelijke) instrumenten 
- de organisatie en uitvoering 
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2.2 Rollen binnen Curio de rotonde 

 
a. Mentoraat 
 
Doel: de veiligheid en ondersteuning voor de leerling ligt in eerste instantie bij de mentor. 
 
De mentor is voor de leerling de contactpersoon. De mentor is de eerst aangewezene die de leerling 
begeleidt en de ontwikkelingen op didactisch- en sociaal emotioneel gebied volgt.  
 
De dagelijkse problemen rond leerlingen worden normaal gesproken opgelost door de mentor en waar 
nodig in samenwerking met de leerjaarcoördinator. Op het moment dat de mentor vragen heeft of in 
handelingsverlegenheid komt meldt hij/zij dit in een leerlingenbespreking en/of bij de betrokken lid van 
het ondersteuningsteam van de bouw van de leerling (tweedelijns zorg). Als de bespreking 
onvoldoende antwoord kan geven op het door de mentor beschreven probleem of vraagstelling, kan 
hij vervolgens de leerling aanmelden bij het intern zorgoverleg (IZO).  
 
b. Leerjaarcoördinator 
De leerjaarcoördinator organiseert en coördineert de dagelijkse gang van zaken binnen zijn/haar 
afdeling. Wanneer nodig vervangt hij/zij de collega leerjaarcoördinator bij afwezigheid. Hij/zij is 
aanspreekpunt voor mentoren en docenten.  Wanneer nodig voert hij/zij gesprekken met leerlingen in 
conflictsituaties. Daarbij is hij/zij ook een aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers.  
 
c. Coördinator ondersteuning 
De coördinator ondersteuning heeft schoolbreed een verantwoordelijkheid in het kader van de 
ondersteuning op Curio de rotonde en geeft functioneel leiding binnen het team ondersteuning. 
Binnen het geheel van de ondersteuning en de bijbehorende procedures hebben anderen binnen het 
team hun eigen verantwoordelijkheid voor het volgen van procedures en de inhoud van de 
ondersteuning. Dat geldt specifiek voor de orthopedagoog en schoolpsycholoog. Daarbij neemt de 
coördinator ondersteuning maandelijks deel aan het Ondersteuningscoördinatorenoverleg, geïnitieerd 
vanuit het RSV Breda. 
 
d. onderwijsmanager 
De onderwijsmanager is verantwoordelijk voor het personeel en onderwijs van Curio de rotonde.   
 

2.3 Vmbo lwoo onderwijs  
 
Vmbo lwoo onderwijs is onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om succesvol 
te zijn binnen een van de vier leerwegen van het vmbo. Dat noemen we leerwegondersteunend 
onderwijs, afgekort lwoo. Om toegelaten te worden moeten leerlingen voldoen aan criteria, zoals die 
door het RSV Breda zijn vastgesteld. Deze hebben betrekking op de capaciteiten, op eventuele 
leerachterstanden en op sociaal-emotionele ontwikkeling. Tot de school worden die leerlingen 
toegelaten die naar verwachting een vmbo-opleiding uitsluitend met een diploma kunnen afsluiten, 
indien er leerwegondersteuning wordt aangeboden.  
 
Curio de rotonde heeft als ‘specifiek vmbo’ uitsluitend leerlingen met een speciale onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte. De taak van Curio de rotonde kan als volgt worden omschreven: afstemming 
op de individuele hulpvragen van de leerlingen in het perspectief van competentieontwikkeling.  
 
 
Basiszorg vastgesteld door RSV Breda   
 
A. Het bestuur van het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. heeft de reguliere 

ondersteuning, zoals die zal worden geboden, binnen alle scholen omschreven (zie bijlage a). 
  
Het onderwijs op Curio de rotonde kenmerkt zich door (overstijging van de basiszorg): 

 Uitgebreid toelatingsonderzoek met daaraan gekoppelde onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
en ontwikkelingsperspectief (in de vorm van een Groeidocument). 

 Les in kleine groepen (maximaal16 BBL, 17 KBL/TL leerlingen) 
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 Mogelijkheid tot het volgen van een extra brugjaar om de aansluiting met het basisonderwijs goed 
te laten verlopen. Gericht op het werken aan de didactische ontwikkeling en het sociaal 
emotioneel sterker maken van de leerling.  

 Intensieve mentorbegeleiding. 

 Nauwe samenwerking met ouders/verzorgers.   

 Mogelijkheid tot inzet van speciale leerlingenondersteuning (beperkte mogelijkheden).  

 Inzet van deskundigen in het ondersteuningsteam zoals schoolpsycholoog, orthopedagogen, 
jeugdarts en leerplichtambtenaar.  

 Opstellen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling op sociaal emotioneel en 
didactisch vlak.  

 Regelmatige leerlingbesprekingen waarbij o.a. het functioneren van de leerling besproken wordt 
en de handelingsplanning op didactisch vlak geëvalueerd wordt. Er wordt cyclisch gewerkt 
waarbij OPP’s en/of Groeidocumenten geëvalueerd en besproken worden. 

 In de klassen 1V, 1, 2 en 3 worden de CITO-Volgtoetsen 0 t/m 3 afgenomen om op het gebied 
van Nederlands leesvaardigheid, Nederlands woordenschat, Engels leesvaardigheid, Engels 
woordenschat, Rekenen/Wiskunde en Taalverzorging te bekijken op welk niveau de leerlingen 
zich ontwikkelen.  

 In de onderbouw wordt het ‘Ontwikkeluur’ aangeboden. Hier wordt met behulp van modules en 
persoonlijke begeleiding gewerkt aan persoonlijke didactische doelen van de leerlingen 
(bijvoorbeeld een module studievaardigheden, ruimtelijk inzicht). De leerling wordt betrokken bij 
het opstellen en evalueren van zijn/haar leerdoelen in het ontwikkelingsperspectief. 

 In de onderbouw wordt maatwerk aangeboden, waarin middels pre-teaching of training wordt 
gewerkt aan de ontwikkelingen op diverse vakgebieden, planning & organisatie en/of SOVA.  

 Uitgaan van de mogelijkheden van een leerling en het betrekken van de leerling bij de eigen 
ontwikkeling.  

 Samenwerking met externe hulpverleners. 

 Kennismaken met beroepen: Als onderdeel van Curio maakt Curio de rotonde deel uit van 
diverse samenwerkingsverbanden. Binnen de lessen TOPS laten we leerlingen kennismaken met 
verschillende beroepen, sporten en sectoren. 

 Alle leerlingen nemen deel aan Beroepsdagen, een project waarin bedrijven gedurende een dag 
workshops verzorgen voor alle leerlingen.  

 Nazorg voor onze leerlingen door de zogenaamde ‘transfercoach’ om de kans van slagen in het 
vervolgonderwijs (o.a. mbo) te vergroten.  

 
B. Specifieke ondersteuning 
 
Indien een leerling op grond van aanleg, situatie en/of capaciteiten meer ondersteuning behoeft dan 
geboden kan worden op basis van deze binnen het Regionaal Samenwerkingsverband omschreven 
punten van basiszorg spreken we over “specifieke ondersteuning”. Doorgaans zal het dan een 
ondersteuningsvraag betreffen welke valt binnen de criteria van het 
LeerWegOndersteunendOnderwijs of de criteria van een Arrangement specifiek vmbo (welke beide 
beoordeeld / afgegeven worden door het RSV Breda). 

 
2.3 De Reboundvoorziening 
 
Sinds augustus 2017 kent de Stichting Rebound geen eigen locatie meer, maar wordt de 
reboundfunctie uitgevoerd op de scholen. De rebound maakt onderdeel uit van de 
ondersteuningsstructuur van het RSV Breda. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de 
Rebound kan een school een arrangementsaanvraag OPDC/Rebound indienen bij het RSV. Na 
toekenning van het arrangement komt een toegewezen reboundmedewerker op de school met het 
ondersteuningsteam en de leerling een Plan van Aanpak opstellen voor een periode van 13 weken. 
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3. Toelatingsprocedure 
 

3.1 Aanmeldprocedure  

 
Leerlingen met een advies van het (S)BAO voor het specifiek vmbo of vmbo met lwoo kunnen door de 
ouders (vroegtijdig) worden aangemeld bij Curio de rotonde. In maart 2020 vindt de officiële 
aanmelding plaats bij Curio de rotonde. Ouders kunnen echter ook voor deze tijd contact leggen met 
Curio de rotonde, om hun kind aan te melden. Er is dan sprake van een zogenaamde 
‘vooraanmelding’, waarin de aanmeldprocedure wordt opgestart. De ouders worden door de (speciale) 
basisschool op de hoogte gebracht van de procedure. De school van herkomst vult een 
Groeidocument en/of levert het OSO-dossier in.  
Tijdens de ‘vooraanmelding’ of na de officiële aanmelding worden ouders uitgenodigd voor een 
intakegesprek op Curio de rotonde (naar aanleiding van het ingevulde intakeformulier specifiek vmbo). 
Hier wordt de aanmeldingsreden en ontwikkeling van het kind met de ouders/verzorgers 
doorgenomen. Daarnaast staat de hulpvraag vanuit ouders omtreft het functioneren van het kind en 
de visie op het ontwikkelingsperspectief, centraal tijdens de intake.  
 
Op de basisscholen vindt veelal didactisch onderzoek (drempelonderzoek 678 en/of CITO LVS) plaats 
en in sommige gevallen ook intelligentieonderzoek. Sommige leerlingen hebben bij aanmelding een 
recent extern onderzoek genoten, waaruit informatie tijdens de aanmeldprocedure geput kan worden. 
Curio de rotonde zal aanvullend onderzoek doen op het gebied van intelligentie, didactische 
vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt middels diverse onderzoeken, 
vragenlijsten en diagnostische gesprekken met de leerling (gevoerd door een orthopedagoog en/of 
schoolpsycholoog). Afhankelijk van de voorinformatie, wordt een leerling een of twee ochtenden 
uitgenodigd op Curio de rotonde. 
 
Een lid van het ondersteuningsteam (orthopedagoog/ schoolpsycholoog/ coördinator ondersteuning) 
beheert bij aanmelding het dossier van de leerling. Wanneer het dossier als compleet wordt 
beoordeeld en alle beschikbare informatie aanwezig is, zal er uiteindelijk (na bestuderen van dossier) 
een gedegen advies komen. Dit wordt besproken in de toelatingscommissie, waarna ouders en/of 
verzorgers op de hoogte worden gebracht van de beslissing van de toelatingscommissie. Naar 
aanleiding van bovenstaande procedure, stelt de orthopedagoog/schoolpsycholoog bij toelating het 
eerder opgestelde Groeidocument bij. Indien de school een leerling afwijst, zal zij de ouders 
doorverwijzen naar andere (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met specifieke 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 
 
Voor alle potentiële (ouders en/of verzorgers van) leerlingen is het mogelijk een afspraak te maken om 
vroegtijdig Curio de rotonde te bezoeken. Er vinden speciale voorlichtingsmiddagen plaats (zie 
www.derotondebreda.nl). De aanvragen voor (individuele) bezoeken lopen via de coördinator 
ondersteuning. Halverwege het schooljaar is de open dag, waarin ouders/verzorgers en nieuwe 
leerlingen informatie kunnen vergaren over de handelingswijzen van de school.  

 

3.2 Plaatsingsbeslissing  
 

Overwegingen die een rol kunnen spelen bij de beslissing om een leerling al dan niet toe te laten op 

Curio de rotonde: 

 Werkhouding 

 Sociaal emotionele ontwikkeling 

 Didactische ontwikkeling 

 Intelligentiescore  

 Gedrag van de leerling 

 Aard van de ontwikkelingsstoornis 

 Compenserende factoren 

 Hulpvraag/ondersteuningsbehoefte van de leerling in relatie tot het ondersteuningsaanbod van 
Curio de rotonde.  

 Opvatting en mogelijkheden van de ouders 

 Leeftijd van de leerling 
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 Motivatie van de leerling 

 Ontwikkelperspectieven 
 
Het toelatingsbeleid van Curio de rotonde is voor een beperkt deel autonoom. De leerlingen die op 
school komen voldoen in de meeste gevallen aan landelijk vastgestelde criteria die als zodanig 
worden gehanteerd door het RSV Breda. In het toelatingsoverleg worden leerlingen besproken waarbij 
twijfel bestaat of Curio de rotonde een adequaat antwoord heeft op de ondersteunings- en 
onderwijsbehoeften van de leerling. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van tegenstrijdige criteria en/of 
meervoudige, complexe problematiek. Het plaatsingsbesluit wordt genomen aan de hand van 
documenten of een leerling toelaatbaar is. Zie ook 5.2  
In het toelatingsoverleg zitten de coördinator ondersteuning, een leidinggevende en de aan Curio de 
rotonde verbonden orthopedagogen of schoolpsycholoog. Diegene schrijft vervolgens ook het 
ontwikkelingsperspectief en/of past het al opgestelde Groeidocument aan. Zij voert indien wenselijk de 
adviesgesprekken met de leerlingen en de ouders aan het einde van de toelatingsprocedure.  

 
 

3.3 Aanvraag aanwijzing lwoo/praktijkonderwij of aanvraag arrangement specifiek vmbo  
 
Leerlingen met een advies voor vmbo lwoo worden onderzocht. De ouders worden in kennis gesteld 
van de uitslagen en op grond van de uitslagen wordt besloten of er een aanraag voor een aanwijzing 
leerwegondersteuning dan wel praktijkonderwijs wordt aangevraagd bij het RSV Breda of een 
arrangement specifiek vmbo.  
De COT (RSV Breda) is het adviesorgaan voor voortgezetonderwijs scholen ten behoeve van de 
toelaatbaarheid van leerlingen tot het praktijkonderwijs, cluster en het specifiek vbmo. Curio de 
rotonde vraagt voor iedere leerling een aanwijzing of arrangement aan bij het COT, op basis waarvan 
hij/zij onderwijs kan volgen binnen het specifiek vmbo 
 
Voor de toelaatbaarheid voor het vmbo met lwoo geldt (criteria lwoo) 
 

 Het intelligentieniveau is minimaal 75 en maximaal 120. Met een grensgebied van 75-80.  

 Uit het didactisch profiel blijkt dat er leerachterstanden zijn tussen 25% en 50% ten opzichte 
van didactische leeftijd op twee of meer domeinen van schoolse vaardigheden (technisch 
lezen, begrijpend lezen, spelling, en inzichtelijk rekenen/wiskunde) 

 Eén van de twee domeinen moet in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk reken/wiskunde 
zijn. 

 Indien IQ >90 moet er sociaal emotionele problematiek worden aangetoond in de vorm van 
motivatieproblemen, faalangst of emotionele instabiliteit. 
 

Leerlingen die niet voldoen aan de criteria van het lwoo en/of praktijkonderwijs, maar toch toelaatbaar 
worden geacht door de toelatingscommissie. Via de COT wordt een specifiek arrangement 
aangevraagd, zodat de leerling op die wijze onderwijs kan volgen op Curio de rotonde. De COT zal 
zich dan ook inhoudelijk buigen over de vraag of de leerling hiervoor in aanmerking komt, dan wel 
binnen de reguliere mogelijkheden van het vmbo dient te functioneren. 
 
Daarnaast geeft de COT een bindend advies met betrekking tot de vraag of een leerling al dan niet 
binnen het vmbo kan functioneren (wanneer de leerling binnen een ‘grijs’ gebied valt – tussen lwoo 
en/of praktijkonderwijs). Wanneer deze zorg gegrond wordt geacht door het RSV zal zij een 
vangnetregeling aanbieden. Dit houdt in dat, mocht vmbo niet haalbaar blijken voor de leerling, de 
leerling overgeplaatst kan worden naar het praktijkonderwijs. Plaatsing op het praktijk onderwijs is 
alleen mogelijk met een positief advies van de COT. 

 
Deze regeling bestaat om ervoor te zorgen dat er geen kinderen buiten de ‘onderwijsboot’ vallen.  
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4. IZO en groeidocument 

 

4.1 IZO 

 
Aanmelden bij het IZO overleg wat tweewekelijks plaatsvindt verloopt via het invullen van een IZO 
formulier, in het digitale leerlingvolgsysteem van Curio de rotonde. Hierin kan een aanvraag gedaan 
geworden voor tweedelijnsondersteuning. Dit gebeurt in overleg met leerling en met 
ouders/verzorgers. 
 
De ondersteuning van het team is tijdgebonden en kan slechts tot een bepaald niveau uitgevoerd 
worden. Daar waar het de schoolmogelijkheden overstijgt of er de (financiële) middelen niet voor zijn, 
zal er externe hulpverlening geadviseerd worden. 
 

4.2 Groeidocument  

 
Het Groeidocument wordt bij aanmelding van de leerling opgesteld en/of aangevuld door de 
gedragsdeskundige die daarvoor de gegevens uit de intake, het toelatingsonderzoek en overige 
bronnen gebruikt. Hierin maakt de gedragsdeskundige onder andere een overzicht van beschermende 
en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften van de leerling. Vervolgens stelt zij een voorlopig 
ontwikkelingsperspectief en ‘onderwijs/zorgarrangement’ op. Dit document wordt na de start van het 
schooljaar met ouders (en leerling) besproken door de mentoren. Daarna wordt het document door de 
docenten/mentoren gebruikt en aangevuld naar aanleiding van het werken met de leerling in de klas. 
Het ontwikkelingsperspectief en Groeidocument wordt minimaal een keer per jaar 
bijgesteld/besproken door de mentor van de leerling. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling 
op Curio de rotonde, wordt het Groeidocument op een cyclische wijze geëvalueerd en aangepast. 
 
De functie van het Groeidocument is systematisch en cyclisch werken: 
- Beginsituatie bepalen: voormeting 
- Doelgedrag bepalen 
- Hoe gaan we dat bereiken? (docentgedrag en (leer)omgeving) 
- Plan uitvoeren 
- Evalueren: nameting  
- Doelen eventueel bijstellen + aanscherpen 

 
 
 
 

aanvraag vraag 

LJC 

Leerlingbespreking 

Teamvergadering 

Mentor 

 IZO 
RT/Training 

Zorgondersteuner 

Evaluatie / terugkoppeling 

doorzetten 
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4.3 Leerlingbesprekingen  

 
Ieder schooljaar zijn er twee leerlingbesprekingen waarin de ontwikkeling van (alle) leerlingen worden 

besproken. Tijdens de leerlingbesprekingen presenteert de mentor het OPP/Groeidocument of 
evalueert de mentor zijn OPP/Groeidocument van zijn mentorleerlingen aan en met alle lesgevenden, 
de mensen die in het kader van extra ondersteuning betrokken zijn bij de leerling en een 
gedragswetenschapper. Er worden notulen gemaakt voor de mentor, onderwijsmanager en 
coördinator ondersteuning.  
  
Leerlingbespreking 1 (september) : opstellen Groeidocument / OPP  
Leerlingbespreking 2 (januari) : evalueren en bijstellen Groeidocument / OPP 
Leerlingoverdracht 3 (juni) : uitstroombestemming evalueren en/of 
  bijstellen 
 
Tijdens de leerlingbespreking wordt het Groeidocument/ OPP samen met het docenten- en 
ondersteunende team vastgesteld. Belangrijke vragen hierbij kunnen zijn: 
- Wat zien we? En verschilt dat nog per les/docent/situatie (vrij/gestructureerd)? 
- Kan iedereen zich vinden in de gestelde doelen? Zo nee, waarom niet en moeten de doelen dan 

worden aangepast? 
- Wat werkt wel en wat werkt niet bij de leerling? Ervaringen uitwisselen. 
- OMZA is ingevuld waarbij gegevens vanuit vakdocenten worden besproken 
- Ontwikkelperspectief van de leerling 
- Zijn de interne afspraken (docentenacties en middelen) voldoende om de leerling te begeleiden op 

school? Zo nee, wat is er nog nodig? 
- Zijn de doelen SMART? Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden? 
- Moet het IZO / zorg advies team ingeschakeld worden? 
- Moet er extra ondersteuning aangevraagd worden (training, ondersteuning e.d.)? 

 
Evaluatiebespreking:  
Ieder schooljaar zijn er twee evaluatiebesprekingen voor leerlingen waarbij de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften niet / onvoldoende beantwoord worden.  Er wordt nagegaan of er een nieuw 
OPP opgesteld zal worden of dat er ‘externe’ stappen gezet moeten worden om de ontwikkeling van het 
kind te optimaliseren (IZO). Dit wordt door de mentor besproken samen met de betrokkenen tijdens de 
evaluatiebespreking. 
Docenten worden zich er meer van bewust dat leerlingondersteuning geen taak is van alleen mentor, 
maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedere al dan niet aan een leerling lesgevende 
docent en het ondersteunende team binnen Curio de rotonde.  

 

4.4 Leerling-dossier  

 
Het papieren dossier kent een gestandaardiseerde inhoudsopgave. Een dossier mag niet uit de 
dossierruimte zonder nadrukkelijke toestemming van de orthopedagoog of schoolpsycholoog. Ook 
mogen hieruit geen kopieën worden gemaakt zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). 
Ouders zijn gerechtigd inzage te hebben in het dossier van hun kind evenals het kind zelf.  

 

4.5 Leerlingvolgsysteem  

 
Curio de rotonde maakt gebruik van het digitale LVS Magister. In het leerlingvolgsysteem staat alle 
belangrijke informatie rondom de leerlingen van Curio de rotonde. Daarnaast worden de 
Groeidocumenten/ OPP’s opgeslagen in het leerlingvolgsysteem, maar ook  gespreksnotities tussen 
leerkracht, ouders, externe begeleiders en de leerling. Ook betreft dit onregelmatigheden waarbij zich 
zaken voor hebben gedaan, zoals ongewenst gedrag. Ook huidige didactische cijferbeelden / toetsen 
worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Ouders zijn gerechtigd inzage te hebben in het 
dossier van hun kind evenals het kind zelf. 
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5. De externe leerlingondersteuning 
 

5.1 Externe ondersteuners / partners 

 
Soms kan de leerkracht de gesignaleerde problematiek niet zelf oplossen in samenspraak met ouders. 
Als er hulp nodig is, maar niet direct duidelijk is welke vorm het beste zou passen kan in overleg met 
ouders het Inter Zorg Overleg (IZO) worden ingeschakeld. Het doel van het IZO is door onderlinge 
samenwerking, afstemming en coördinatie te komen tot de best passende ondersteuning of 
begeleidingsaanbod aan het kind en gezin. Het IZO vervult verschillende functies, zoals consultatie, 
verwijzing, interventies, coördinatie en registratie. Het IZO is multidisciplinair samengesteld en staat 
onder leiding van de coördinator  ondersteuning van Curio de rotonde. Bij de besprekingen van een 
leerling in dit team zitten de coördinator ondersteuning, de orthopedagogen, schoolpsycholoog, 
leerplichtambtenaar en (op afroep) jeugdarts GGD.  Daarnaast zitten bij de bespreking desgewenst de 
politie en/of andere deskundigen van buiten de school die betrokken zijn bij de zorg aan de leerling of 
daar mogelijk bij betrokken zouden moeten worden.  
 
De aanmelding van een leerling bij het IZO gebeurt digitaal, in Magister. Daarin wordt kort een schets 
gegeven van: 
- actuele problemen van de leerling / duidelijke zorg ontwikkeling leerling (persoonlijkheid, op school, 

thuis, e.d.);  
- reeds genomen maatregelen en ondernomen acties;  
- hulpvragen aan (de leden van) het IZO; 
- gewenste veranderingen en de mogelijke begeleiding voor de leerling. 
 
De notulen van het IZO worden in Magister opgeslagen. 
De orthopedagoog betrokken bij de desbetreffende jaargroep, die het dossier van de leerling beheert, 
communiceert de informatie naar de mentor. De mentor communiceert dit naar de ouders. Acties 
worden uitgezet, samen met ouders, mentor en eventuele overige betrokkenen vanuit het IZO. In het 
volgende IZO wordt geëvalueerd wat de recente ontwikkelingen zijn en/of er eventuele andere 
maatregelen/plannen moeten worden opgesteld.  

 
5.2. Transfercoaching 
 
Curio de rotonde heeft transfercoaches in dienst die leerlingen binnen het mbo begeleiden en zorg 
dragen voor het feit dat de overdracht vanuit het vmbo ‘warm’ is.  
Leerlingen die deelnemen aan het project, krijgen, geheel op vrijwillige basis, één jaar coaching in het 
MBO vanuit Curio de rotonde. De leerling wordt in eerste instantie aangemeld door de mentor, maar 
een leerling of de ouders kunnen hem/haar ook aanmelden. Door het opstellen van een 
coachingsplan, waarin doel en plan van aanpak vermeld staan, wordt een warme overdracht gedaan 
op het mbo en wordt er regelmatig contact onderhouden met de leerling, de begeleider en de ouders. 
In december en mei wordt er geëvalueerd waarbij presentie en prestatie worden gemeten. Indien 
nodig wordt er actie ondernomen op het gebied van verzuim of leerplicht. 
 

5.4 Observatieklas 
 
Sinds 2010 is Curio de rotonde aangewezen als plusvoorziening in deze regio. Onderdeel van de 
Plusvoorziening vormt de Observatieklas. Hierin komen jongeren terecht met problemen waarbij de 
school waar deze leerling vandaan komt, geen mogelijkheden heeft om hem/haar hierbij te helpen. 
Plaatsing in de observatieklas gebeurt middels overlegvormen geïnitieerd vanuit het RSV Breda of 
middels overlegvormen tussen de school van herkomst en de observatieklas. Belangrijk is dat duidelijk 
wordt, waarom de leerling is toegewezen tot de observatieklas en welke vormen van interventie zijn 
ingezet. 
De observatieklas heeft een wisselende samenstelling van jongeren die tijdens hun schooltijd worden 
geobserveerd, zodat de problematiek per leerling duidelijk wordt en hierop ingespeeld kan worden. 
Het streefdoel van de observatieklas is dat de jongere zijn/haar leven weer op de rit krijgt, zodat het 
halen van een startkwalificatie (op termijn) mogelijk is. 
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De leerlingen worden na observatie en advies naar een passende plaats op een van de scholen voor 
Voortgezet onderwijs in de regio Breda en omgeving toegeleid. In het geval dat onderwijs niet op de 
tweede plaats komt, vindt toeleiding plaats naar een passende voorziening in de jeugdhulpverlening of 
arbeid. 

 

5.6 Auris De Spreekhoorn 

 
Sinds schooljaar 2015-2016 is er een intensieve samenwerking tussen Curio de rotonde en Auris De 
Spreekhoorn. Voor leerlingen met een TaalOntwikkelingsStoornis is een speciaal project opgezet, 
waarin krachten gebundeld worden. In de samenwerking is opgenomen dat een docent van De 
Spreekhoorn docenten van Curio de rotonde ondersteunt en traint, onder andere door de lessen voor 
te bespreken. Hierdoor vindt specifieke expertiseoverdracht plaats die nodig is om de leerlingen 
optimaal te kunnen begeleiden. Daarnaast biedt hij / zij individuele begeleiding aan de leerlingen met 
deze problematiek. 
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6. Verzuim 
 
Curio de rotonde heeft in samenwerking met leerplicht Breda een eigen beleid opgesteld rondom 
verzuim door ziekte en ongeoorloofd verzuim, zie site www.derotondebreda.nl  
 

http://www.derotondebreda.nl/

