
Dat iedereen 
zich hier 
thuis voelt. 
Daar doen 
wij alles aan!
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College St. Paul is een kleine school met in verhouding 
een groot team aan docenten en ondersteunende 
krachten. We weten hier allemaal hoe we moeten 
omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, dus weten we ook wat voor elke leerling het 
beste werkt. 
 
Eigenlijk is iedereen op College St. Paul een specialist. 
Dat maakt ons écht anders dan de scholen die extra 
ondersteuning (zoals lwoo) ‘erbij doen’. Op een 
grote school is het bijna onmogelijk om rekening 
te houden met de uiteenlopende behoeften van 
leerlingen. Daar is zo’n organisatie simpelweg niet 
op ingesteld. Door ons specialisme kunnen wij het 
onderwijs laten vertrekken vanuit de behoefte van de 
individuele leerling. Wij staan als team constant met 
elkaar in verbinding en hebben daardoor goed zicht 
op onze leerlingen. Regelmatig betrekken we ook 
ouders bij de ontwikkeling van het kind. Zo kunnen 
we oplossingsgericht te werk gaan, altijd op zoek naar 
de weg naar voren. Dat is een heel fijne manier van 
werken. 

Voor ons is dit het type onderwijs waar wij elke dag ons 
bed voor uit komen. En dat maakt ons dé expert in de 
regio, voor die leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Dat is voor ons zo vanzelfsprekend. 
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De meeste kinderen die hier komen, hebben extra 
ondersteuning nodig. Omdat ze zich moeilijk kunnen 
concentreren. Omdat ze het lastig hebben thuis. 
Of omdat ze simpelweg de motivatie niet kunnen 
opbrengen om te leren. Ze kunnen wel degelijk wat, 
maar weten gewoon niet hoe. Vaak belanden deze 
leerlingen tussen wal en schip: op een gewoon vmbo 
krijgen ze niet de aandacht die ze nodig hebben, maar 
speciaal onderwijs is weer een stap te ver. 
Op College St. Paul spelen we heel nadrukkelijk in op 
wat een leerling wél kan. We begeleiden ze intensief 
in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door veel 1-op-1 
contact te onderhouden. Mentoren spelen hier 
een belangrijke rol in. We hanteren een planmatige 
aanpak bij leerachterstanden. Zo hebben we de 
extra ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied 
van dyslexie, dyscalculie, sociale vaardigheden en 
weerbaarheid, ruimschoots georganiseerd.   
En als iets 10 of 20 keer herhaald moet worden, omdat 
een leerling daar om vraagt of dat gewoon nodig heeft, 
doen we dat graag. Voor ons is dat een kleine moeite. 
Wij weten niet beter. 
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Alles draait hier om onze leerlingen. Zij moeten zich 
op hun gemak voelen, zich veilig voelen. Want als 
leerlingen zich niet prettig voelen, kunnen ze hun 
aandacht niet bij de les houden en onthouden ze 
niet wat wij vertellen. In de onderbouw heeft elke 
klas daarom z’n eigen vaste lokaal. In plaats van dat 
de leerlingen zich elk uur fysiek verplaatsen naar 
een volgend lokaal, verplaatsen de docenten zich 
tussen de lessen. Daarnaast zijn bij ons de klassen 
klein. We hebben maximaal 17 leerlingen per klas. Zo 
hebben wij meer tijd en ruimte om met leerlingen te 
praten en kunnen we makkelijk inspelen op wat er in 
de klas gebeurt. Daarnaast hebben de onderbouw 
en de bovenbouw een eigen leerplein en houden ze 
gescheiden van elkaar pauzes. Dit levert ontzettend 
veel rust, regelmaat en structuur op voor de leerlingen. 
Dat vinden wij heel logisch.  
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Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de 
ontwikkeling van hun kind en komen regelmatig op 
school. Zo vormt zich een drie-eenheid tussen kind, 
ouders en mentor, waardoor deze elkaar versterken. 
De rol van de ouder in ons onderwijssysteem is 
essentieel voor de ontwikkeling van het kind en het 
succes van onze school.

Ouders echt 
erbij betrekken.



Als er iets aan de hand is met leerlingen, of als ze 
ergens mee zitten, kunnen ze altijd bij iemand terecht. 
Dat kan de mentor zijn of een leerlingenbegeleider. 
En als de situatie iets complexer is, worden leerlingen 
naar onze orthopedagoog doorverwezen.  
 
In tegenstelling tot veel andere scholen, hebben wij 
deze expertise gewoon in huis. We gaan in gesprek 
om erachter te komen waar de leerling precies 
tegenaan loopt. Vaak komen de moeilijkheden bij 
onze leerlingen voort uit onzekerheid en de eigen 
overtuiging dat ze vooral dingen níet kunnen. Wij leren 
ze om uit te gaan van eigen kracht en die in te zetten 
om hun onzekerheden te overwinnen.

Eigen 
orthopedagogen 
in huis hebben.

Dat vinden wij zo 
voor de hand liggend.

Elke dag zien en ervaren wij de moeilijkheden waar 
onze leerlingen tegenaan lopen. Maar we zien 
ook de mogelijkheden. We helpen leerlingen deze 
mogelijkheden te ontdekken en optimaal te benutten. 
Doordat we ze leren hoe ze beter met een achterstand, 
emoties, andere leerlingen en moeilijke situaties 
om kunnen gaan, ontdekken leerlingen dat ze veel 
meer kunnen dan zij zelf dachten. Zo krijgen ze meer 
zelfvertrouwen, voelen ze zich beter en gaat het leren 
opeens een stuk makkelijker.

Altijd blijven denken 
in mogelijkheden.
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College St. Paul is een school voor vmbo en lwoo en maakt deel uit van de Lucas VO Den Haag

Open Dag 
Zaterdag 4 februari 2023
van 10:30 tot 13:30 uur

Informatieavond 
voor ouders 
Maandag 30 januari 2023
van 19:00 tot 21:00 uur

Onze leerlingen hebben vaak nogal wat teleurstellingen te verwerken gehad op de basisschool. Ze begrepen niet wat er van 
ze werd verwacht, snapten de lesstof niet en haalden daardoor vaak lage cijfers. Dat doet natuurlijk niet veel goeds voor het 
zelfvertrouwen. Op College St. Paul houden we daar volop rekening mee. We kijken naar wat er allemaal wél goed gaat en 
zijn niet zuinig met complimenten. Deze positieve benadering zit echt in het DNA van onze school en werpt z’n vruchten af. 
Wij zien leerlingen met plezier naar school gaan en boven zichzelf uitstijgen. Sterker nog, een heleboel leerlingen halen hier 
een diploma boven hun basisschooladvies. 

Een diploma 
halen boven het 
basisschooladvies.
Daar kijken wij 
allang niet meer 
van op.


