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Overzicht van de ondersteuning van het Sweelinck College 
 
A. De kracht van de school 

Het Sweelinck College is een kleine school voor mavo en havo waar kwaliteit in een 
vertrouwde omgeving tot ontwikkeling komt. De kracht van de school wordt hieronder 
puntsgewijs opgesomd. 
 

Ø Resultaten: het hoge slagingspercentage en de zeer goede resultaten op de kernvakken 
laten zien dat er steeds aandacht is voor verbetering van de onderwijskwaliteit.  

 
Ø Begeleiding en ondersteuning: de school is sterk in begeleiding en ondersteuning. Het 

ondersteuningsteam waarin de mentor de spil is, kijkt steeds waar iets extra’s nodig 
is. 

 
Ø Loopbaanoriëntatie: wij dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. 

Loopbaanoriëntatie heeft een belangrijke plaats binnen het onderwijs op het 
Sweelinck. Hierdoor komen leerlingen na het behalen van het diploma terecht op de 
plek waar zij het beste passen en het liefst willen zijn. Een paar activiteiten: 
sollicitatietrainingen (ook in het Engels), beroepenbeurs, MBO uitwisseling. 

 
 
B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school 
 

Leerweg onder-
steuning vmbo 

Hoe werkt de school hieraan?  

Leerweg ondersteuning 
vmbo 

Op het Sweelinck is er extra aandacht voor taal en rekenen in het 
Sweelinckuur.  
Leerlingen die daar baat bij zouden kunnen hebben worden aangemeld 
voor de training ‘Haal het beste uit jezelf’.  

 
Ondersteuning bij 
taal- en rekenen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Taal  
 

Extra aandacht voor Nederlands in het Sweelinck uur (keuzewerktijd) 

Dyslexie 
 

Bij vermoeden van: dyslexiescreening en eventueel remedial teaching 
om hardnekkigheid aan te tonen. 
Bij dyslexie: naast de normale aanpassingen als extra tijd en aangepaste 
beoordeling op spelling etc, kunnen leerlingen hun toetsen op Kurzweil 
(voorleessoftware) maken. 

Rekenen  
 

Extra aandacht voor rekenen in het Sweelinck uur (keuzewerktijd) en in 
het loopbaanoriëntatie-uur. 

Dyscalculie 
 

Extra tijd, gebruik van rekenkaart en/of rekenmachine en op de mavo 
kunnen cijfers voor vakken waar rekenen een belangrijk onderdeel is, 
anders (soepeler) beschouwd worden. 

 
Ondersteuning bij 
intelligentie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Meer- en 
hoogbegaafdheid 

Maatwerk indien nodig. 

Disharmonische 
intelligentie 

Verlengde instructie in de les en/of leerlingbegeleiding. 
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Ondersteuning bij 
motivatie en leren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Motivatie en 
concentratie 

Een duidelijke structuur in de les en eventueel begeleiding door een 
leerlingbegeleider of de begeleider Passend Onderwijs. 
Ouderavonden leerjaar 2 en leerjaar 4 over motivatie: hoe kunnen ouders 
hun kinderen stimuleren/motiveren voor school. 

Studievaardigheden: 
plannen en organiseren, 
taakgericht werken 

Een groepstraining ‘executieve functies’, een bootcamp ‘leren leren’ en 
eventueel begeleiding door een leerlingbegeleider of een Begeleider 
Passend Onderwijs. 

 
Ondersteuning bij 
sociaal-emotioneel 
functioneren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Sociale vaardigheden 
 

Een training ‘Haal het beste uit jezelf’ 

Angst en stemming 
(incl. faalangst)   

Een training ‘Haal het beste uit jezelf’ 

Omgaan met grenzen 
 

Een anti-pestworkshop in leerjaar 1 en 2, Een training ‘Haal het beste uit 
jezelf’, een training van Cupido ‘liefde is’ en voorlichting vanuit de 
Peter Faber stichting (oud-delinquenten). 

Middelengebruik en 
verslaving 

Voorlichting van de Jellinek en samenwerking met straatcoaches. 

 
Ondersteuning bij 
fysieke en zintuiglijke 
beperkingen 

Hoe werkt de school hieraan?  

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

Op het Sweelinck College leveren wij graag maatwerk als het gaat om 
ondersteuning op dit soort problematiek. Voor elke leerling die 
ondersteuning nodig heeft wordt een ontwikkelingsperspectief 
geschreven. Samen met de leerling en de ouders wordt bekeken wat wel 
en niet geboden kan worden. 

Ø De school is voor leerlingen met een rolstoel slecht toegankelijk. 
Alhoewel er een lift is moeten er altijd trappen genomen worden 
en de lift is erg traag en drukbezet door docenten.  

Ø Thuisonderwijs kan worden aangevraagd 
 

Ondersteuning thuis 
en vrije tijd 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning 
thuis/vrije tijd 

Diverse ouderavonden over verschillende onderwerpen waaronder 
motivatie en growth mindset en een anti-pest workshop voor ouders. 
Veelvuldig contact met de mentor. 

 


