
 

samenwerkingsverbanden Maastricht |Heuvelland | Parkstad Kijkwijzer | Citaverde College 
Algemeen  
Denominatie Rooms-katholiek 
Gegevens  school   CITAVERDE College, Heldevierlaan 12, 6415 SB Heerlen 
Specifieke profielen  Profielen: BB, KB, GL , GTL (incl. LWOO), Sector: Groen 
Aparte/geïntegreerde klassen LWOO Klas 1 t/m 4 LWOO apart binnen BB leerweg, KB, GL en TL met LWOO geïntegreerd in reguliere klassen 
Groepsgrootte  BB onderbouw: max 16, BB bovenbouw:  max 18, KB onderbouw: max 26, KB bovenbouw: max 26, GL/TL onderbouw: max 

26, GL/TL bovenbouw: max 26 
Pestprotocol  Ja 
Specifieke kenmerken 
pedagogisch/didactisch handelen 

Activerende didactiek (mede verantwoordelijkheid leerling voor eigen leerproces). 

Veiligheidsbeleid ja 
Individuele werkplekken Open Leer Centrum  
Begeleiding  algemeen  
Gecertificeerde  medewerkers Psycholoog/orthopedagoog, Master Sen, gedragsproblematiek, Rots en Water trainers, Dyslexie- en dyscalculiecoach,  

Begeleider Passend Onderwijs, Aandachts-functionaris huiselijk geweld,School Maatschappelijk Werk, Loopbaancoaches, 
Arbo-deskundige sociale veiligheid, Leerplichtambtenaar,GGD 

Interne Ondersteuningsstructuur Alle scholen binnen SWV Parkstad werken met de zgn. ” PM-structuur”: de schoolondersteuningsstructuur is 
georganiseerd langs vastgelegde begeleidingsroutes en -afspraken.  De (aanvullende ) inzet van expertise is op elkaar 
afgestemd, wordt bewaakt en minimaal 2 keer paar jaar geëvalueerd. De (veranderende) ondersteuningsvraag van de 
leerling is in alle ondersteuning centraal uitgangspunt. 1 Gezin 1 Plan 

Aanbod Cognitief vanuit onderwijsondersteuningsvraag leerling op:  
Dyslexie Dyslexiepas, L2S ( voorleesprogramma voor alle methodes) en klas 1: hulp op maat 
Dyscalculie Dyscalculiepas, Strategiekaarten, Klas 1: hulp op maat 
Taalbeleid Voor alle leerlingen: structureel aangepast taalbeleid, geënt op dyslexie-beleid, Klas 1: hulp op maat, Klas 1: instap- en 

niveautoetsen 
Rekenbeleid Klas 1 t/m 4: alle niveaus structureel 1 u rekenles per week, Klas 1: hulp op maat, Strategiekaarten, Klas 1: instap- en 

niveautoetsen 
Leren leren/huiswerk-begeleiding Klas 1: hulp op maat, Studiebegeleiding Erasmus (extern): op verzoek ouders/leerling 
Specifiek aanbod anders dan genoemd Loopbaanleren voor alle leerjaren, versterkt ingezet in bovenbouw: ontdekken van talent, passie 

  



 

Aanbod Sociaal emotioneel vanuit onderwijsondersteuningsvraag leerling op: 
Faalangst Naast de professionele inzet van docenten binnen de basisondersteuning, worden leerlingen met extra 

ondersteuningsvragen begeleid door gecertificeerde medewerkers, aan de school verbonden en met medeweten van de 
ouders. Ook externe professionals kunnen ingeschakeld worden, met medeweten van de ouders. Het opstellen van een 
OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) kan onderdeel uitmaken van de extra begeleiding. Voor het PRO ( PPL)  geldt voor 
elke leerling een OPP. 
1 Gezin 1 Plan 

Sociale vaardigheden 
Aandachts-problematiek 
Oppositioneel gedrag 
Autistisch spectrum 
Angstig /stemmingsgedrag 
Specifiek aanbod anders dan genoemd  
Aanbod Fysiek  
Aanpassingen voor visuele, auditieve 
en fysieke beperking 

Maatwerk in combinatie met doelgerichte afstemming met begeleidende instanties, Rolstoeltoegankelijk, Lift, invalidetoilet 

 
 
 


