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Overzicht van de ondersteuning van Calvijn College 
 

A. De kracht van de school  
 
Het Calvijn College biedt kwalitatief goed onderwijs. We willen zelfbewustzijn en zelfstandigheid 
stimuleren waarbij empowerment en het zelf nemen van regie belangrijke doelen zijn. 
Talentontwikkeling en goed burgerschap hebben een plaats in het onderwijsprogramma en dat 
alles in een uitnodigende omgeving waar we de buitenwereld binnen halen en verbinding maken 
met externe samenwerkingspartners. Voor onderwijs, dat erop gericht is om elke leerling succesvol 
te laten zijn, nu en later.  
 
Motto: Calvijn is de school waar je wilt zijn.  
 
Het uitgangspunt bij ondersteuning is het volgende:  
  
Elke leerling die zich bij de school aanmeldt en wordt aangenomen, krijgt een kwalitatief goede 
opleiding en het streven is dat de leerling de school verlaat met een diploma vmbo 
kader/theoretisch (gl) of MBO-niveau 2. In onze vakmanschapsroute (VMR/MBO niveau 2) kunnen 
leerlingen in een doorgaande leerroute en in eigen tempo een startkwalificatie behalen in de 
richtingen, Facilitaire dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn en Sport en Recreatie. In de 
afdeling vmbo-kb/tl (gl) stroomt een leerling uit in de richting Economie en Ondernemen of Zorg en 
Welzijn. In het 4e jaar worden daarbij ook verdieping/verbredingsvakken aangeboden uit andere 
richtingen (Sport en Bewegen, Marketing, Welzijn Kind en Jongere, enz.). We zijn een sport-actieve 
en topsportvriendelijke school, die het mogelijk maakt om (top)sport en een schoolcarrière goed te 
combineren.  
  
Omdat sommige leerlingen naast de reguliere begeleiding soms extra begeleiding nodig hebben, 
bestaat naast de didactische structuur een goed georganiseerde begeleidingsstructuur. Hierbij is 
het uitgangspunt dat leerlingen (en ouders) recht hebben op heldere, weloverwogen en goed 
onderbouwde besluiten, die zoveel mogelijk samen mét in plaats van óver hen worden genomen.  
De school participeert in het Samenwerkingsverband, werkt actief mee binnen het Lokaal 
Onderwijs en Jeugdplan en houdt zich aan de kernprocedure, zoals die jaarlijks wordt vastgesteld.   
 

 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school (max. 50 woorden per onderdeel) 

Ondersteuning bij taal- 
en rekenen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Taal  
 

Extra ondersteuning middels  Maatwerkuren taal 
Start up voorbereiding start leerjaar 1 

Dyslexie 
 

Extra ondersteuning middels Maatwerkuren  RT en taal 

Rekenen  
 

Extra ondersteuning middels Maatwerkuren  rekenen 
Start up-traject  voorbereiding start leerjaar 1 
Halve groepen leerjaar 1 en 4 voor wiskunde 

Dyscalculie 
 

Extra ondersteuning middels Maatwerkuren RT en rekenen 
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Ondersteuning bij 
intelligentie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Meer- en 
hoogbegaafdheid 

NVT 

Disharmonische 
intelligentie 

Indien er sprake is van een disharmonisch vraagstuk kunnen wij advies 
vragen aan de BPO die verbonden is aan onze school. Daarnaast kunnen 
leerlingen via het volgen van maatwerkuren verbreden of verdiepen op 
de vlakken waar een achterstand is. 

 

Ondersteuning bij 
motivatie en leren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Motivatie en 
concentratie 

Leerlingen kunnen middels een leerlingbegeleidingstraject op maat 
ondersteuning ontvangen op dit vlak/ LLB. 
Mocht een leerling tijdelijk niet goed tot zijn of haar recht komen in de 
regulier klas dan kan een leerling gebruik maken van de 
trajectvoorziening Learn Up. De leerling werkt tijdelijk in een kleine 
setting aan de schoolvakken en krijgt daarnaast extra ondersteuning in 
de vorm van leerlingbegeleiding of een coaching traject. 
 
Beter leren project :Verlengde instructie en begeleiden van 
studievaardigheden 
Huiswerkbegeleiding 
Buddyproject: waarin leerlingen 1 op 1 begeleid worden in 
voorbereiding op leerjaar 1 
Sport&Behaviours: individuele trajecten. 

Studievaardigheden: 
plannen en organiseren, 
taakgericht werken 

Leerlingen kunnen middels een leerlingbegeleidingstraject op maat 
ondersteuning ontvangen op dit vlak/ LLB. 
 
Extra uren slb/mentoraat 

 

Ondersteuning bij 
sociaal-emotioneel 
functioneren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Sociale vaardigheden 
 

SOVA trainingen kunnen voor leerling of klas  ingezet worden. Ook 
kunnen er individuele coaching trajecten gekoppeld worden aan een 
leerling. 

Angst en stemming (incl. 
faalangst)   

Faalangstreductie training kan voor een leerling ingezet worden. 

Omgaan met grenzen 
 

ART en Weerbaarheid training kan voor een leerling ingezet worden. 
Ook kunnen er individuele coaching trajecten gekoppeld worden aan 
een leerling. 

Middelengebruik en 
verslaving 

In de SLB lessen is aandacht voor diverse thema’s zoals middelengebruik 
en verslaving. Verder kan er vanuit het zorgoverleg externe 
ondersteuning ingezet worden middels de GGD arts/ verpleegkundige of 
het OKT. 
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Ondersteuning bij 
fysieke en zintuiglijke 
beperkingen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Slechtziendheid, 
slechthorendheid, 
motorische 
beperkingen/ beperkte 
mobiliteit, beperkte 
belastbaarheid, 
chronisch ziek 

Leerlingen met vermoedelijk TOS-problematiek die niet 
gediagnosticeerd zijn, hebben baat bij onze groepsgrootte (ca. 15-16). 

 

Ondersteuning thuis en 
vrije tijd 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning 
thuis/vrije tijd 

Middels jongerenwerk binnen de school worden leerlingen uitgenodigd 
om aan activiteiten deel te nemen. 
Het OKT kan ingezet worden indien er ondersteuning in de thuissituatie 
nodig is. 
IMD-trajecten voor leerlingen die sociaal emotionele ondersteuning 
nodig hebben. 
Sport&Behaviours: groepstrajecten. 
Elance Academy : groepstrajecten voor meisjes. 

 

Overige ondersteuning Hoe werkt de school hieraan?  

 
 

Binnen de school werken wij met een Begeleider Passend Onderwijs. De 
BPO ondersteunt bij het in kaart brengen van de 
ondersteuningsbehoefte van leerlingen, kan docenten ondersteunen bij 
de uitvoering van de ondersteuning en geeft ook handelingsadviezen. 
 
Verder hebben wij een GGD-arts, GGD verpleegkundige. 
leerplichtambtenaar en een OKA die verbonden zijn aan onze school. Zij 
werken met ons samen en kunnen advies en ondersteuning bieden bij 
ondersteuningsvragen en zorgvragen. Leerlingen met een complexe 
zorg- of ondersteuningsvraag kunnen in het Zorg Advies Team/ ZAT 
besproken worden. 
 
Coachproject beroepsoriëntatie voor leerjaar 4, gericht op de overstap 
naar het vervolgonderwijs. 

 


