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Overzicht van de ondersteuning van Cornelius Haga Lyceum 
 

A. De kracht van de school (max. 300 woorden) 

 

Het Cornelius Haga Lyceum onderscheidt zich van andere scholen vanwege zijn 

islamitische identiteit en het kleinschalige onderwijs. De klassen hebben een 

maximale grootte van 20 leerlingen. Er wordt in de onderbouw extra uren Nederlands 

Wiskunde en Engels aangeboden om eventuele achterstanden weg te kunnen werken. 

Ook is er een lesuur vrij lezen waarbij de gewoonte om boeken te lezen en de 

woordenschat te vergroten gestimuleerd. In de onderbouw worden er ook lessen 

Studievaardigheden gegeven. 

 

 

 

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 uren Nederlands en Engels in de onderbouw. 

Extra uur vrij lezen. 

Bijles Nederlands 

Dyslexie 

 

Extra tijd tijdens toetsen en aangepaste normen bij het nakijken 

van toetsen 

Rekenen  

 

Extra lesuren Wiskunde en bijles Wiskunde 

Dyscalculie 

 

Extra tijd tijdens toetsen 

 

Ondersteuning bij 

intelligentie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

Uitdaging door middel van extra stof.  

Disharmonische 

intelligentie 

Extra instructie tijdens de lessen 

Begeleider passend onderwijs ondersteuning 
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Ondersteuning bij 

motivatie en leren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Motivatie en 

concentratie 

Begeleider passend onderwijs ondersteuning 

Lessen studievaardigheden  

Gesprekken met mentor/ leerlingbegeleider 

Studievaardigheden: 

plannen en 

organiseren, 

taakgericht werken 

Lessen Studievaardigheden 

Extra instructie in de les 

Begeleider passend onderwijs inzet 

 

Ondersteuning bij 

sociaal-emotioneel 

functioneren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Sociale vaardigheden 

 

Mentorlessen en eventueel trainingen 

Individuele ondersteuning leelringbegeleider 

Angst en stemming 

(incl. faalangst)   

Ondersteuning zorgcoördinator / leerlingbegeleider 

Omgaan met grenzen 

 

Leerling begeleider 

Training Beter Boos 

Middelengebruik en 

verslaving 

Mentorlessen, begeleiding zorgcoördinator en eventueel externe 

instanties 

 

Ondersteuning bij 

fysieke en 

zintuiglijke 

beperkingen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Slechtziendheid, 

slechthorendheid, 

motorische 

beperkingen/ 

beperkte mobiliteit, 

beperkte 

belastbaarheid, 

chronisch ziek 

Contact met ambulante begeleiders 

Leerling krijgt een kaart met beperking, benodigdheden en 

bijzondere regels erop. 

Zo nodig extra tijd 

Begeleiding zorgcoördinator en mentor 

Chronisch zieke leerlingen krijgen een aangepast toets rooster met 

extra inhaalmomenten 

Aanpassingen bij gymles 

 

Ondersteuning thuis 

en vrije tijd 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning 

thuis/vrije tijd 

Sportfonds aanvragen 

 


