
SOP Samenwerkingsverband VO Maastricht e.o.  

 

 
Sophianum   

 

Algemeen Rooms-Katholiek 

Gegevens  school:   Landsraderweg 3, 6271 NT Gulpen 

Specifieke profielen 1 en 2 VMBO 
HAVO 
VWO 
Gymnasium  

Aparte/geïntegreerde klassen LWOO  Geïntegreerd in VMBO mix 

Protocol pesten aanwezig 

Protocol drugs en alcohol aanwezig 

Protocol agressie en geweld aanwezig 

Meldcode aanwezig 

Protocol rouw en verdriet aanwezig 

Protocol seksueel misbruik aanwezig 

Protocol verzuim aanwezig 

Protocol schoolaanslagen aanwezig 

Protocol schoolveiligheid aanwezig 

Individuele werkplekken aanwezig 

Gecertificeerde medewerkers algemeen • Vertrouwenspersoon 

• Remedial Teachers 

• Anti-pestcoördinator  

• Ondersteuningsspecialisten 

• Medewerkers geschoold op het 

gebied van gedragsstoornissen 

• Medewerkers die geschoold zijn op 

het gebied van coaching van 

leerlingen 

• Leerlingbegeleiders 

• Gecertificeerde externen 

Gecertificeerde medewerkers op specifiek 
aanbod 

• Taalbeleid: werkgroep taal  

• Rekenbeleid: werkgroep rekenen 

• Dyslexie: Oco en RT-er 

• Dyscalculie: Oco en RT-er 

• Aandacht stoornissen: Oco, 
ondersteuningsspecialist, 
mentor/coach, BPO-er 

• ASS: Oco, ondersteuningsspecialist, 
mentor/coach, BPO-er 

• Leren leren/huiswerk:  
mentor/ coach, vakdocent, 
 RT-er,leerlingbegeleider 

 

 

 

 



 

Begeleidingsaanbod 
 

Cognitief  
Dyslexie 

 
• Signaleringsdictee 

• Dyslexieprotocol 

• Dyslexiepas 

• Tijdverlenging 

• Lokaal voor tijdverlengers 

• Digitale boeken (dedicon) 

• Spraaksoftware (L2S) 

• Aangepast programma Frans en 
Duits vanaf leerjaar 3 

• Aangepast examen 

• RT: leerjaar 1 in groepjes, daarna 
individueel op maat 

• Leerjaar 2 t/m 6: individueel op maat  
 

Dyscalculie • Dyscalculiepas 

• Tijdverlenging voor geselecteerde 
vakken 

• Lokaal voor tijdverlengers 

• Gebruik officiële rekenkaarten  

• RT individueel op maat 

• Mogelijkheid voor aangepaste 
rekentoets (ER). 

Taalbeleid • Studieflow 

• Zelfstandig oefenen middels 
oefenpakket 

• Taallessen 

Rekenbeleid • Studieflow 

• Zelfstandig oefenen middels 
oefenpakket 

• Rekenlessen 

Leren leren/plannen/organiseren/huiswerk • Valt onder de begeleiding van 
mentor/coach. 

• Studieles 

• RT individueel op maat. 

• Externen. 
Specifiek aanbod anders dan genoemd • Diverse uitgaves van 

Beroepskeuzedagboek. 

• Maatwerkuren, coachuren en 
steruren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Begeleidingsaanbod 

Sociaal emotioneel  
Faalangst Geen aanbod binnen school. Signalen 

worden besproken met 
ouder(s)/verzorger(s). 

Sociale vaardigheden Geen aanbod binnen school. Signalen 
worden besproken met 
ouder(s)/verzorger(s). 

Aandachtsproblematiek Ondersteuningsbehoeften of OPP en/of 
begeleiding mentor/ 
ondersteuningsspecialist. Waar nodig 
Begeleider Passend Onderwijs. (BPO-er) 

Oppositioneel gedrag Geen aanbod 

Autistisch spectrum Ondersteuningsbehoeften of OPP en/of 
begeleiding mentor/ 
ondersteuningsspecialist. Waar nodig 
Begeleider Passend Onderwijs. (BPO-er) 

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

Specifiek aanbod anders dan genoemd Begeleidingsgroep voor 

brugklassers met 

ondersteuningsbehoeften  door 

BPO-er en leerlingbegeleider 

 

 

 

 

Begeleidingsaanbod 

Fysiek  
Aanpassingen voor visueel en auditief en 
fysieke beperkingen 

• Maatwerk 

• Rolstoel toegankelijk, invalidetoilet 
aanwezig. 

• BPO-er REC 1-2-3 ondersteunt op 
aanvraag. 

 
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 begeleider MWP. 

 
 


