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In dit SOP (School Ondersteunings Profiel) beschrijven wij vanuit welke onderwijsvisie wij werken en welk ondersteuningsaanbod het Montessori College 

Nijmegen- Groesbeek aanbiedt. 

 

De onderwijsvisie van het Montessori College 

Het Montessori College vormt een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een plezierige leer- en leefgemeenschap met aandacht en 

ruimte voor elkaar. De leidende principes waarbinnen wij werken zijn: 

• Leren het zelf te doen 

• Ruimte voor eigen ontwikkelkracht 

• Leren van wat we doen 

• Partnerschap tussen school, ouders en leerlingen 

 

Het ondersteuningsaanbod van het Montessori College 

 

De ondersteuning binnen het Montessori College ligt in het verlengde van wat in de onderwijsvisie wordt aangegeven. Het ondersteuningsaanbod sluit zoveel 

mogelijk aan op de structuur en cultuur die hoort bij het Montessori College. 

 

Het Montessori College biedt de volgende ondersteuning en begeleiding binnen de lessen 
 

voor alle leerlingen:  
 

Aanbod ondersteuning en begeleiding op het gebied van Methodieken 

Coaching Frisse start (Groesbeek), Leefstijl, Breingeheimen 

Veilige omgeving voor leerlingen creëren Groepsplan gedrag en plan Gezonde School GGD 

Taal en rekenen Studyflow 

Dyslexie Tijdverlenging en Claroread taalondersteuning 

Dyscalculie Tijdverlenging en extra uitleg rekenen 
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voor leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben (toewijzing vindt plaats op basis van een besluit van het IAT (Intern  Advies 
Team): 

 
Aanbod ondersteuning en begeleiding op het gebied van Methodieken 

Individuele leervragen RT (Remedial Teaching) 

Taalontwikkelingsstoornis (TOS), slechthorend, doof, slechtziend Specifiek aanbod uitgevoerd door Kentalis / Visio (AB) 

Specifieke ondersteuningsvraag OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan)/ IHP (individueel handelingsplan) 

Vragen omtrent gedrag en leren Observatie en geven van handelingsadviezen door orthopedagoog en/of BPO-er 

 

Het Montessori College biedt de volgende ondersteuning en begeleiding buiten de lessen 

 

voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben (toewijzing vindt plaats op basis van een besluit van het IAT 

 
Aanbod ondersteuning en begeleiding op het gebied van Methodieken 

Faalangst Faalangstreductietraining 

Sociale vaardigheden sova (sociale vaardigheden)training  

Zelfvertrouwen en weerbaarheid PMT (Psycho Motorische Training (incidenteel aangeboden door externe stagiaires, 
geen onderdeel van structureel aanbod (Berk en Beuk) 

Aandachtstraining Mindfulness (Berk en Beuk) Yoga (Beuk) 

Orthopedagogische vragen Diagnostiek en afstemming met begeleider passend onderwijs cluster 3 en 4 
(preventief en curatief) 

Gezin en maatschappij SMW (Schoolmaatschappelijk werk) 

Vragen die verder reiken dan bovenstaande ondersteuning Uitvoering van een arrangement  

Examenvrees Training Examenvrees (Berk en Groesbeek) 

 

 

Het Montessori College biedt de volgende ondersteuning samen met partners 
 

Aanbod ondersteuning en begeleiding op het gebied van Aanbieder 

Studiebegeleiding voor leerlingen op basis van particuliere aanvraag ouders OSNijmegen (Beuk en Berk) 

Studiebegeleiding voor leerlingen op basis van arrangement en bijdrage ouders OSNijmegen (Beuk en Berk) 

Individuele leervragen Remedial Teaching  (Groesbeek) 

Huiswerkbegeleiding Studiekunst bekostigd door ouders (Berk, Beuk), Forte Welzijn bekostigd door 
gemeente (Groesbeek) 

Thuismentor voor brugklasser School’s cool 

Schoolverzuim Leerplicht 

Gezondheid GGD: jeugdarts en jeugdverpleegkundige 

Veiligheid Wijkagent 

Gezin en maatschappij Schoolmaatschappelijk werk 
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Ondersteuningsroute 

 

In onderstaand overzicht lees je welke stappen we binnen het Montessori College nemen om te komen van signalering tot extra ondersteuning 

 
        Docenten 
Docenten 
      Ouders      Leerling 

        Mentor/Coach 
 
 
 
       Portefeuillehouder ondersteuning 
          IAT                 Oco (voorzitter) 
        Actie door   Smw 
            Ortho 
            (Absentiecoördinator) 
            Sociaal verpleegkundige 
               (bpo) 

 
EAT    Oco (voorzitter) 

        Actie door   SMW  
            Leerplichtambtenaar 
            (Ortho) 
            Jeugdarts 
            
 
 
 
 

Signalen naar de mentor/coach. Bij 
handelingsverlegenheid geeft de 
mentor/coach dit door via de 
portefeuillehouder ondersteuning aan 
de Oco die het voorlegt aan het IAT 
voor advies. 
 

Oco zet acties uit. Portefeuillehouder 
ondersteuning koppelt terug aan 
mentor/coach. Mentor/coach geeft 
relevante informatie door aan leerling, 
ouders en docenten. 

Bij blijvende handelingsverlegenheid 
geeft de mentor/coach dit door via de 
Oco aan het EAT voor advies.  

Oco koppelt terug aan mentor. 
Mentor/coach geeft relevante 
informatie door aan leerling, ouders en 
docenten.  

Communicatielijnen bij leerlingen met zorg 
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Lijst van gebruikte afkortingen: 
 
 
AB Ambulante Begeleiding 
BPO Begeleider Passend Onderwijs 
EAT Extern Advies Team 
GGD Gemeentelijke Gezondsheidsdienst 
IAT Intern Advies Team 
IHP Individueel Handelingsplan 
KT Kernteam 
OCO Ondersteunings coördinator 
Ortho Orthopedagoog 
OSN Orthopedagogische Studiebegeleiding 
PMT Psychomotorische therapie 
RT Remedial Teaching 
SMW School Maatschappelijk Werk 
SOP School Ondersteunings Profiel 
SOVA Sociale vaardigheden training 
TOS Taalontwikkelingsstoornis 
 
 
 

 


