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Tessenderlandt, een school voor mavo en voorbereidend mbo 
 

 

2. Algemeen  

  
Gegevens school  Tessenderlandt  

Van Riebeecklaan 2  
4818EB Breda  
Telefoon 076-5219352  
Contactpersoon: dhr. J.H,A.M. Lombarts ondersteuningscoördinator  
www.tessenderlandt.nl   

Leerwegen   
Leerjaar 3 en 4  

 VMBO kader- en Basisberoepsgerichte leerweg  

 Gemengde leerweg  

 Mavo / Theoretische leerweg  

Specifieke profielen   LWOO profiel: leerlingen hebben een positieve beschikking 
ontvangen via het RSV Breda e.o. 
 Zie doelgroepenschema  4 x 1 = 1  

Groepsgrootte  Tessenderlandt streeft naar een optimale bezetting van de groepen. De 
toelaatbaarheid en plaatsbaarheid van leerlingen kunnen de definitieve 
omvang van de groepen beïnvloeden. Gestreefd wordt naar een bezetting 
met:  

 BBL: 16 leerlingen  

 KBL 26 leerlingen  

 GL en TL: 28 leerlingen  

Aparte LWOO klassen 
Geïntegreerde klassen  

 Aparte LWOO klassen voor BBL leerlingen,   

 Geïntegreerde klassen voor BBL / KBL / GL en TL  

Aard van de 
begeleiding (specifieke 
kenmerken van de 
pedagogiek, specifieke 
kenmerken van de 
didactiek)  

 Aandacht voor principes van het puberbrein.  

 Signalering door vakdocenten.   

 Lessen Sociale vaardigheden aan leerlingen tijdens de lessen 
toekomstoriëntatie  
 Lessen studiebegeleiding (leren leren) tijdens toekomstoriëntatie  

 Deelname van individuele leerlingen aan de huiswerkklas op 
advies van de docentenvergadering  
 Medewerkers leerlingbegeleiding (onder verantwoordelijkheid van 
de locatiedirecteur) voor opvang en begeleiding van leerlingen.  
 Ondersteuningscoördinator/ ZAT, verwijzing naar interne- en 

externe hulpverlening waar gewenst.  

Aanvullende 
leerlingenzorg  

 Bij toelating onderzoek om de hulpvraag van de leerling vast te 

stellen  

 Intensieve begeleiding van leerlingen door de mentor;  

 In de onderbouw lessen Nederlands aandacht voor taalverwerking, 
begrijpend lezen, spelling en woordenschat.  
 Formeren van taalklassen waarin leerlingen met achterstanden 
extra begeleid worden.    
 Remediale hulp (zowel individueel als groepsgewijs) voor 

leerlingen met leerachterstanden met behulp van 

groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen, binnen de 

aanwezige formatie. De leerlingen die vanuit het ISK komen krijgen 

extra ondersteuning in een NT2 klas. 

De RT beslaat een periode van 8-12 weken. 
 Training sociale vaardigheden en faalangstreductietraining. 

http://www.tessenderlandt.nl/
http://www.tessenderlandt.nl/
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Betrokkenheid leerling bij 
het onderwijs  

 Tijdens de lessen toekomstoriëntatie bespreekt de mentor met de 
leerlingen de schoolse vorderingen, de studiehouding en het 
welbevinden.  
 Individuele begeleiding d.m.v. een begeleidingsformulier (waar 

nodig) 

 Het leerlingentevredenheidsonderzoek / klimaatschaal 

 Leerlingenraad  

Communicatie met 
ouders  

 De schoolgids geeft informatie over de inrichting van het onderwijs  

 Ouder(spreekuur)avonden: 3x per jaar met mentor en of 
vakdocenten voor informatie over de voortgang en de resultaten van de 
leerling.  
 Informatieve(ouder) avonden over een leerjaarspecifiek onderwerp,  

 Individuele gesprekken met ouders over aanvullende 
leerlingenzorg  handelingsadviezen.  

  
  

 

 Via de site www.tessenderlandt.nl  kunnen ouders met hun 

persoonlijke inlogcode in het Leerling Volgsysteem ‘Magister’ de 

behaalde cijfers, aanwezigheid en overige informatie over hun 

zoon/dochter/pupil zien en de door school verzonden informatiebrieven 

en roosterwijzigingen.  

 De ouderraad  

 Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.  

Aanwezigheid interne 
specialisten  

 Leerlingbegeleider   

 Schooldecaan   

 Transfercoach  

 Remedial Teacher 

 Trainer faalangst reductie en/of sociale vaardigheden  

 Vertrouwenspersoon 

 Ondersteuningscoördinator / voorzitter Zorg Advies Team   

 Anti pest coördinator  

 Verzuimmedewerker  

 Gedragsdeskundige 

 Medewerkers leerlingbegeleiding   

Aanwezigheid externe 
specialisten  

 Jeugdarts  

 Leerplichtambtenaar  

 Wijk CJG-er  

 CJG-coach  

 Wijkagent (op verzoek aanwezig)  

 Gedragswetenschapper/gedragsdeskundige 

   

http://www.tessenderlandt.nl/
http://www.tessenderlandt/
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3. Basisondersteuning  

  

3.1. Preambule  

  

A Goed onderwijs is de kern van passend onderwijs. De kernrol in de uitvoering van 

passend onderwijs ligt bij de leraar in de klas.  

B RSV Breda e.o. legt de basisondersteuning vast in afspraken zodat leerlingen en 

ouders in het RSV Breda e.o. weten op welke  ondersteuning zij kunnen rekenen.      

C RSV Breda e.o. streeft na alle leerlingen bij die eindstreep te brengen die past bij 

het afzonderlijke kind.     

D RSV Breda e.o. stimuleert de scholen om leerlingen met beperkingen op te 

nemen in de reguliere setting.    

E De basisondersteuning op de scholen van RSV Breda eo is op een voldoende 

niveau ingericht om mogelijk te maken dat extra ondersteuning  voor specifieke groepen 

leerlingen op een degelijke basisondersteuning kan worden opgebouwd.   

F De school hanteert voor haar onderwijsondersteuning de eisen die het 

toezichtkader van de onderwijsinspectie stelt aan zorg en begeleiding.    

G Het onderwijsondersteunend en onderwijsgevend personeel voldoet aan de 

professionele eisen zoals o.a. vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen (2005).   

  

3.2. Domein: Onderwijs  

  

Standaarden     
  

Indicatoren  

Veiligheid      De scholen voeren een eenduidig veiligheidsbeleid, ze voeren het  
        convenant “Scholen en Veiligheid” uit.  

Op basis van het convenant “Scholen en Veiligheid” werken de 
scholen aan het door ontwikkelen van het thema sociale veiligheid. 
De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door 
leerlingen en personeel.  

        
    

De medewerkers zorgen voor een veilig klimaat in de school.  

Afstemming      

    

De leraar verzorgt onderwijs op maat voor alle leerlingen.    
De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af 
op de verschillen tussen leerlingen.  

Opbrengstgericht werken  De school stelt voor de leerlingen een ambitieus 
onderwijsarrangement op.   
De scholen van RSV Breda eo streven in gezamenlijkheid na: voor 
elke leerling de kwalificatie die past zijn mogelijkheden.     

        De school stelt ambitieuze normen a.h.v. referentieniveaus. De 
school hanteert een samenhangend leerlingvolgsysteem waarin 
van iedere leerling wordt bijgehouden:  
a.  de resultaten van de kernvakken Nederlands, Engels en  

wiskunde;  
        b. de resultaten van genormeerde toetsen;  

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt 
opgenomen:  

c. de resultaten van aanvullende testen, toetsen en 

observaties en informatie  m.b.t. de sociaal-emotionele 

ontwikkeling;  

d. het ontwikkelingsperspectief en de documenten 

behorend bij de ontwikkelingsplanning.  

      
    

  De leraren analyseren systematisch de resultaten van hun leerlingen.   

Handelingsgericht en   De leraren voeren systematisch en planmatig het individueel  
planmatig werken   

 
ontwikkelingsplan uit voor de leerlingen voor wie een 
ontwikkelingsperspectief is vastgesteld.   
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De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning 
nodig hebben.  

        De leraren gaan in gesprek met leerling en ouders de mogelijkheden  

       en ondersteuningsbehoeften na.  

      
Deskundigheid  De school onderhoudt in een cyclisch proces de deskundigheid van  

leraren t.a.v. ondersteuning.  
        De deskundigheid van de commissie van toelating is vastgelegd.  
  
3.3. Domein: Ondersteuning  
   
Standaarden     
  

Indicatoren  

Ontwikkelingsperspectief  Voor leerlingen die (ondanks incidentele) ondersteuning een afwijkend  
   curriculum moeten volgen stelt de school een ontwikkelingsperspectief  

    

  op.  
Voor leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben 
wordt ook een ontwikkelingsperspectief  opgesteld (zoals nu voor de 
leerlingen met een pro beschikking, een lwoo beschikking, een REC 
indicatie of een  toekenning uit het regionaal zorgbudget van de PCL).  

Preventieve en licht     De school signaleert - al dan niet in samenwerking met ketenpartners  
curatieve interventies  

    

  - tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen. De 
school is verantwoordelijk voor een adequate transfer bij 
schoolwisseling.  
De school hanteert het protocol dyslexie voor het voortgezet 
onderwijs.  
De school hanteert het protocol dyscalculie voor het voortgezet 
onderwijs.  
De school is fysiek  toegankelijk voor mensen met een lichamelijke 

beperking1.  

De school hanteert medische protocollen voor leerlingen die dit nodig 
hebben.  
De school heeft aangepaste werk- en instructieruimtes voor leerlingen 
die dit nodig hebben.   
Er is een faalangstreductietraining en een training sociale 
vaardigheden voor leerlingen die dit nodig hebben.  
Er is een examenvreestraining voor leerlingen van leerjaar 4 die dit 
nodig hebben. 
   

Overdracht  

     

De scholen van RSV Breda hanteren eenduidige, duidelijk 
omschreven aannamecriteria voor de verschillende segmenten van 
het voortgezet onderwijs, die gebaseerd zijn op het diplomaperspectief 
van de gekozen opleiding.  
De school houdt zich bij de toelating aan de termijnen vastgelegd in 
de wetgeving passend onderwijs.   
De scholen vullen de gezamenlijke verantwoordelijkheid in door 
overplaatsingen in een gezamenlijke inspanning uit te voeren volgens 
een vaste procedure.  

Ouders en kind     School en ouders leggen wederzijdse inspanningsverplichting vast. 
De school gebruikt de driehoek ouders, kind en school als basis voor 
een sterke samenwerkingsrelatie en hanteert daarom als 
uitgangspunt: niet spreken over het kind, maar met het kind en zijn 
ouders.   
De school heeft een communicatieplan met daarin expliciet aandacht 
voor ouders.  

  

  

                                                           
1 Wij verwijzen naar de wet gelijke behandeling voor de redelijkheidstoets  
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3.4. Domein: Beleid  

  

Standaarden     
    

Indicatoren  

Beleid ondersteuning  

    

De school heeft een omschreven visie op de ontwikkeling van het 
ondersteuningsaanbod in de school, waarbij specifiek aandacht wordt 
besteed aan het bevorderen van deskundigheid en draagvlak voor het 
ondersteuningsbeleid van de school.  

Evaluatie ondersteuning   De school evalueert jaarlijks het beleid t.a.v. de ondersteuning. De 
school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn 
ingezet.  

   
Organisatie van de     De mentor2 is de spil in de begeleiding.  

ondersteuning     De school heeft een deskundige ondersteuningscoördinatie.   De 
school heeft een omschreven plan t.a.v. leerlingbesprekingen en 
begeleiding, dat gericht is op de onderlinge versterking 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 ontwikkelingsperspectief;  
c. collegiale ondersteuning of intervisie gericht op het vergroten 
van deskundigheid.  

De school heeft een duidelijk herkenbare ondersteuningsstructuur 
voor leerlingen en teamleden.  
De school hanteert een vaste procedure als problemen worden 
gesignaleerd.  

      

    

    
De school heeft een goed georganiseerde loketfunctie voor de hulp 
die niet door de school zelf kan worden  aangeboden.   

Ketenpartners  

 

De school  betrekt tijdig  ketenpartners die passen binnen het 
schoolondersteuningsprofiel.   
De school heeft een multidisciplinair overleg, het zorg advies team  
(ZAT), waarin ketenpartners (standaard, of op uitnodiging) 
participeren.  
De school heeft de taken en verantwoordelijkheden van het intern 
zorgteam en het multidisciplinair team met ketenpartners  omschreven 
in het ondersteuningsplan.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  
  

                                                           
2 Indien de school een andere naamgeving hanteert voor de rol van mentor wordt die naamgeving hier bedoeld  
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4. Specifieke ondersteuning  

4.1. Didactisch        Begeleiding   

  
Spelling    

   Toets afname Cito- VAS 1-2-3.  
   Naar aanleiding van Cito-VAS, indeling op Referentie niveau.  
   Groepsgewijs RT na screening.  

Taal/Spraak    Toetsafname Cito- VAS 1-2-3.  

   Naar aanleiding van Cito-VAS, indeling op Referentie niveau.  
   Aandacht tijdens de taallessen  

 

  Tijdens de (splits)lessen Nederlands wordt individueel en in groepjes 
gewerkt aan technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.  

 
  Handelingsplannen voor leerlingen met taalstoornis of taal/spraak 

problematiek (REC-2)  

Dyslexie    Er wordt gewerkt vanuit het Dyslexieprotocol VO (voor leerlingen 
waarvan Dyslexie officieel is vastgesteld):  

 
  Leerlingen hebben een dyslexiepas/dyscalculiepas (waardoor 

faciliteiten*)  

  - Digitaal en auditief lesmateriaal via Dedicon  

 

 Tijdens het eindexamen hebben leerlingen recht op  
       
- verlenging tijdsduur  
 
- rekening houden met spelfouten   
 
- auditieve ondersteuning  

Rekenen/Wiskunde    Aandacht tijdens de differentiatielessen Rekenen/Wiskunde  

Dyscalculie    Beleid is ontwikkeld binnen het Regionaal Samenwerkingsverband.  

Anders:    Voor leerlingen met LWOO wordt een groepsgroeidocument opgesteld.  

  
4.2. Sociaal-Emotioneel   Begeleiding  

Faalangst    
 

Faalangstreductietraining na screening  
Examenvreestraining na screening 

Sociale Onzekerheid (ook  
ASS-ADD)  

  De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating. De 
toelatingscommissie stelt de toelaatbaarheid en plaatsbaarheid vast  
van een leerling  met deze problematiek.   

   Sociale Vaardigheidstraining in kleine groep na screening  

Werkhouding    Bespreking van vorderingen en studiehouding door de mentor  

Motivatie    Bespreking van het contactboekje of begeleidingsformulier   

     

ASS (PDD-NOS/MCDD)  
  
MCDD: (Multiplex  
Complex Developmental  
Disorder) Meervoudige  
Complexe  
Ontwikkelingsstoornis, 
een aanverwante stoornis 
van autisme  

  

  

  

  

De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating. De 
toelatingscommissie stelt de toelaatbaarheid en plaatsbaarheid vast  
van een leerling  met deze problematiek.   
Begeleiding van leerlingen met LGF door Ambulante begeleiders van 
het REC, zij stellen een begeleidingsplan op.  
De school stelt in overleg met ouders/verzorgers en Ambulante 
begeleider een handelingsplan op.  
Docenten zijn op de hoogte van de problematiek van de geplaatste 
leerlingen.   

ADHD    De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating. De 
toelatingscommissie stelt de toelaatbaarheid en plaatsbaarheid vast  
van een leerling  met deze problematiek.   

 
  Docenten zijn op de hoogte van de problematiek van de geplaatste 

leerlingen.  

ODD/CD    
  

ODD en CD zijn contra-indicatief voor plaatsing.   
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NLD/ESM    De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating. De 
toelatingscommissie stelt de toelaatbaarheid en plaatsbaarheid vast  
van een leerling met deze problematiek.   

DCD / NAH    De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating.  

TOS   De haalbaarheid van plaatsing wordt onderzocht bij toelating. De 
toelatingscommissie stelt de toelaatbaarheid en plaatsbaarheid vast  
van een leerling met deze problematiek.   

Anders    De school stelt een groeidocument op waarin specifieke didactische 
en sociaal-emotionele doelen zijn benoemd.  

  
4.3 Fysiek      Begeleiding   

Auditief    De school heeft geen speciale voorzieningen. In overleg met ouders 
wordt bij toelating de hulpvraag in kaart gebracht. De 
toelatingscommissie beslist of de leerling geplaatst kan worden.   

   De school stelt in voorkomende gevallen in overleg met 
ouders/verzorgers en ambulante begeleider een handelingsplan op.  

   Digitaal en auditief lesmateriaal via Dedicon.  

Visueel    idem  

Motorisch    De school heeft geen speciale voorzieningen. In overleg met ouders 
wordt bij toelating de hulpvraag in kaart gebracht. De 
toelatingscommissie beslist of de leerling geplaatst kan worden.   

   De school stelt in voorkomende gevallen in overleg met 
ouders/verzorgers en ambulante begeleider een handelingsplan op.  

   Voor aanpassingen wordt samengewerkt met het REC    

  
  

 


