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School Ondersteunings Profiel (SOP) 

 
Stella Maris College  VMBO  Valkenburg  

 
Algemeen Rooms-Katholiek 
Gegevens  school:   Keelstraat 1 6301 XT Valkenburg 
Leerwegen  Theoretische leerweg (bovenbouw) 

Kader Beroeps gerichte leerweg  
Basis Beroeps gerichte leerweg   

Aparte/geïntegreerde klassen LWOO  - Onderbouw Basisniveau   
Groepsgrootte LWOO  - 15 leerlingen 
Pest protocol  aanwezig 
Veiligheidsbeleid aanwezig 
Individuele werkplekken aanwezig 
Gecertificeerde medewerkers algemeen • Medewerkers die geschoold op het 

gebied van Autisme en 
gedragsstoornissen 

• 1 geschoolde vertrouwenspersoon 
en antipestcoördinator. 

• 2 Coaches voor docenten: 
Zelfconfrontatie methode  

• Remedial Teacher  
• Medewerkers die geschoold op het 

gebied van Coaching van leerlingen  
Gecertificeerde medewerkers op 
specifiek aanbod 

• Taalbeleid: werkgroep taal  
• Rekenbeleid: werkgroep rekenen 
• Dyslexie: Dyslexie coach  
• Dyscalculie: RT-er dyscalculie  
• Aandacht stoornissen: oco en 

individuele mentor/coach, 
incidenteel Bpo-er 

• ASS: oco, mentor/coach, Bpo-er, 
orthopedagoog  

• Sociale vaardigheden: externen van 
Traject 

• Faalangst: Orthopedagoog binnen 
school of doorverwijzing via huisarts 
naar evt psycholoog  

• Leren leren/huiswerk: mentor/coach, 
en leren leren coach ( onderbouw ) 

 
 
 
 



Begeleidingsaanbod 
 

Cognitief  
Dyslexie 
 

• dyslexiepaspoort 
• verlengingspasje  
• verlengingsklas proefwerkweek 
• voorleessoftware (L2S) 
• aangepast programma Frans en 

Duits leerjaar 3 (regulier) 
• aangepast examen. 

. 
Begrijpend lezen voor eindexamen lln. 
Met ASS kenmerken 

• RT-er 1 uur per week. 

Dyscalculie • dyscalculie paspoort, 
• verlengingspasje 
• verlengingsklas proefwerkweek 
• gebruik officiële rekenkaarten bij een 

toets re, wi, ak, sk, ec, bi in de 
onderbouw en bovenbouw 

• Mogelijkheid voor aangepaste 
rekentoets (ER). 

Taalbeleid • diataal 
• zelfstandig oefenen middels 

oefenpakket.  
• werkgroep voorzitter 20 uren leden 

10 uur 
Rekenbeleid • werkgroep voorzitter 20 uur en leden 

10 uur 
Leren 
leren/plannen/organiseren/huiswerk 

Valt onder de begeleiding van de coach/ 
mentor 
ER wordt in kleine groepjes leren leren 
aangeboden voor de onderbouw op verzoek 
van de mentor 

Specifiek aanbod anders dan genoemd Leerjaar 1 en 2 GPL: coachgesprekken 
Leerjaar 1 en 2 Basisniveau: 
coachgesprekken 
Klas 2 regulier: in de mentorlessen Leefstijl 
Klas 3 in de mentorlessen profielkeuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begeleidingsaanbod 
Sociaal emotioneel  
Faalangst Faalangst / matrix methode binnen school ( 

via doorverwijzing o-team ) of 
doorverwijzing extern psycholoog  
 
 

Sociale vaardigheden November – januari afname studiemotivatie 
en sociaal welbevinden lijst in leerjaar 1. 
Hieruit komt naar voren wie een 
hulpvraag heeft t.a.v. faalangst. Na overleg 
met coach en ouders wordt eventueel  
doorverwezen naar externen. 
1 keer per jaar wordt sociale vaardigheids 
training aangeboden binnen school 
Doorverwijzing via mentor 
 
Bij individuele gevallen wordt verwezen 
naar externen. 
 

Aandachtsproblematiek OPP of jaarhandelingsplan( HP) en/of 
begeleidster Passend Onderwijs. (Bpo-
er) 

Oppositioneel gedrag Geen aanbod 
Autistisch spectrum OPP of jaarhandelingsplan.  

Begeleiding van mentor, coach en waar 
nodig Bpo-er 

Angstig /stemmingsstoornissen Extern en wanneer nodig ondersteuning 
van Bpo-er t.a.v. schoolse zaken. 

Specifiek aanbod anders dan genoemd Aandacht en tijd voor alle nieuw 
ingestroomde zorgleerling voor de duur 
van minstens 1 uur per week gedurende 
een periode van 10 weken. Bpo-er 

Studeren na school in de proefwerkweken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Begeleidingsaanbod 

Fysiek  
Aanpassingen voor visueel en auditief 
beperkten 

Jaarhandelingsplan en verdere 
aanpassingen zijn per leerling verschillend. 
 

Maatwerkplaats Voor leerlingen die overprikkeld zijn, 
medische problematiek hebben, of 
anderszins. 

Dit kan alleen op advies van het O-team 
ingezet worden. 

5 dagen per week onder toezicht van de 
begeleidster MWP. 

 
 
 
 


