
Schoolondersteuningsprofiel De Nassau 

 

Algemeen De Nassau is een christelijke school voor voortgezet 
onderwijs in Breda Wij verzorgen de opleiding voor tto 
(tweetalig vwo) gymnasium, atheneum, havo en mavo aan 
ruim 1800 leerlingen 
 

Gegevens school De Nassau heeft twee vestigingen op de volgende 
adressen: 
Paul Krugerlaan 2 
4818 BC Breda ( mavo gebouw, tevens hoofd locatie)) 
De la Reijweg 136  
4818BA Breda (havo/vwo gebouw gebouw) 
 

Leerwegen/sectoren Mavo (theoretische leerweg) havo, atheneum, tto, 
gymnasium 
 

Kleinschalige 
organisatie 

Zowel de mavo, de havo als het vwo worden geleid door 
een eigen afdelingsteam van medewerkers. Iedere afdeling 
wordt aangestuurd door een directeur en 
afdelingscoördinator.  
 

Visie op 
ondersteuning 

Kinderen kansen bieden om zich zo optimaal mogelijk te 
deel te nemen aan het onderwijsproces met alle aandacht 
en zorg die ervoor nodig is. Samen met betrokkenen kijken 
we, op basis van onze kennis over zorg en onderwijs, wat 
wel kan en mogelijk is om zo kinderen een volgende stap 
te laten zetten in hun ontwikkeling.                                                                                  
 

Bijzonderheden We dagen elke leerling uit het beste uit zichzelf te halen en 
monitoren hem intensief. Binnen de reguliere lessen en 
daarbuiten bieden we hulp op maat. We werken 
consequent aan het vergroten van motivatie en het 
versterken van vaardigheden. Indien er extra aandacht of 
voorzieningen nodig zijn, zullen we dit ook als maatwerk 
bekijken en zo mogelijk toepassen. Dit alles binnen de 
grenzen van ons interne ondersteuningsaanbod. 
 

Specifieke profielen Tweetalig onderwijs op het vwo. 
Tabletonderwijs. 
Nassau academie voor vwo, havo en mavo 
 

Groepsgrootte 25 – 32 leerlingen 
 

Leerlingen met 
specifieke 
ondersteuning 

Bij aanmelding van een leerling met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte wordt naar de volgende punten 
gekeken: 

 Heeft de leerling een regulier onderwijs advies 



 De hulpvraag van de leerling 

 De begeleiding/ het materiaal dat noodzakelijk is om 
de leerling goed te kunnen laten  functioneren op 
school. 

 Bij fysieke problemen: gebouwtechnische 
mogelijkheden. 
 

Specifieke 
didactische 
kenmerken 

Het doel van begeleiding is dat de leerling binnen de 
school optimaal functioneert. Ook wordt de leerling 
voorbereid op wat hem te wachten staat na De Nassau. 
We stimuleren zoveel mogelijk zelfstandig werken en het 
dragen van de eigen verantwoordelijkheid voor studie en 
gedrag. 
 
De Nassau biedt: 

 Mentor-major-minor-principe 

 Faciliteiten bij dyslexie en dyscalculie en andere 
beperkingen die de leerling belemmeren in zijn/haar 
leerontwikkeling. 

 Remedial teaching 

 Minors (versterkend en verrijkend) 

 Persoonlijke begeleiding 

 Loopbaanbegeleiding 

 De mogelijkheid tot zelfstudie op school na 
schooltijd 

 Bijles voor leerlingen uit de onderbouw gegeven 
door leerlingen uit de bovenbouw (lentoren) 

 NT2-lessen 
 

Aard van de 
begeleiding:  
specifieke 
kenmerken 
didactiek 

Alle leerlingen hebben de beschikking over een tablet als 
hulpmiddel voor het onderwijs. Op deze manier willen we 
hen nog meer motiveren. Het gebruik van de tablet sluit 
aan op de digitale omgeving van de leerlingen in de 21e 
eeuw. Een leerling kan met een tablet altijd en overal over 
het leermateriaal beschikken. Bovendien kunnen onze 
docenten beter maatwerk in de les realiseren om leerlingen 
uit te dagen of juist te ondersteunen.  
Op De Nassau dagen we onze leerlingen meer dan 
gemiddeld uit elk jaar over te gaan. Overgaan motiveert 
leerlingen. Het is prettig om samen met leeftijdsgenoten de 
eindstreep te halen. Daarom bieden we extra’s en 
begeleiden we onze leerlingen intensief. Het is mogelijk op 
school onder begeleiding te werken en vakgericht 
aanvullend les te volgen. Als het nodig is, bieden we hulp 
op maat. Onderwijs op De Nassau is niet vrijblijvend. We 
verwachten van onze leerlingen dat zij zich zo goed 
mogelijk inzetten. 
 



Aard van de 
begeleiding: 
specifieke 
kenmerken 
pedagogiek 

Onze kleinschaligheid en identiteit zorgen voor een 
schoolcultuur waarin onze leerlingen gekend en erkend 
worden en er aandacht is voor iedereen. De mentor is de 
spil binnen de leerlingenbegeleiding. 
Daarnaast bieden wij extra begeleiding middels: 

 Faalangstreductietraining en examenvreestraining 

 Sova-training 

 Examenstresstraining 

 Begeleiding studievaardigheden 

 Extra ondersteuning van een begeleider passend 
onderwijs (cluster 1, 2, 3, 4) die structureel aan 
school is verbonden. 

 Intern zorg  adviesteam 

 Ondersteuningscoördinatoren / ondersteuningsteam 
/ zorgadviesteam (ZAT) voor verwijzing naar interne 
en externe hulpverlening 

 Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen 

 Vertrouwenspersoon 

 Orthopedagoog 

 Time-in traject 
 

Leerling 
betrokkenheid 

Leerlingen zijn op verschillende domeinen 
vertegenwoordigd: 

 Actieve leerlingenraad 

 Actieve leerlingenvereniging 

 Leerlingen nemen zitting in de 
medezeggenschapsraad 

 Invullen van de leerlingen tevredenheid enquête  

 Invullen van enquête in het kader van de 360 * 
feedback bij de functioneringsgesprekken van onze 
docenten. 

 Deelname lentorschap 
 

Ouder 
betrokkenheid 

Omdat we de kwaliteit van de leerlingbegeleiding hoog 
willen houden, vinden we betrokkenheid erg belangrijk. 
Een leerling kan slechts optimaal begeleid worden door 
een goede samenwerking tussen school en ouders. U 
wordt daarom regelmatig uitgenodigd om deel te nemen 
aan activiteiten op school. 
Op de volgende manier krijgt ouderbetrokkenheid gestalte 
binnen De Nassau: 

 Het overleg tussen u en school loopt via de mentor. 

 Via ouderportaal in SomToday (studieresultaten, 
huiswerk, geregistreerde absentie) 

 Ouderavonden 

 Algemene ouderavonden met een thema 

 Oudervereniging 

 NassauNieuws (verschijnt meermaals per 
schooljaar) 



 Zitting in de medezeggenschapsraad 

 Tevredenheid enquêtes  
 

Interne specialisten  Mentor 

 Ondersteuningscoördinatoren 

 Orthopedagoog 

 Faalangstreductietrainers en examenvreestrainers 

 Sova-trainers 

 Meer-en Hoogbegaafdheidscoaches 

 Remedial teacher 

 Begeleiders NT2 

 Decaan 

 Afdelingscoördinatoren 

 Vakdocenten 

 Vertrouwenspersonen 

 Trainer studievaardigheden 
Vanuit externe instanties betrokken bij diverse overleggen: 

 Leerplichtambtenaar 

 Jeugdverpleegkundige GGD 

 Jeugdarts GGD 

 Wijkagent 
 

 


