Ondersteuningskaart Werenfridus 2020-2021
Hulp bij studie en loopbaanbegeleiding
WAT

Mentoren team

VOOR WIE

WANNEER

DOOR WIE

WELKE LEERLINGEN + ORGANISATIE

Alle leerlingen

Op afspraak of tijdens
mentoruur

Mentoren

Alle leerlingen krijgen een mentor toegewezen die voor hen klaarstaat bij
studie- en loopbaanbegeleiding en sociaal en emotionele problemen. Er is voor
iedere groep leerlingen een ingeroosterd mentoruur per week, m.u.v. vwo 5 en
6. De laatsten spreken hun mentor op afspraak.

Begeleiding studiekeuze
pmj.smeets@tabor.nl
atc.boots@tabor.nl

Alle leerlingen

Op afspraak

Decaan: dhr. P. Smeets (havo)

De mentor is de eerste contactpersoon wat betreft de begeleiding bij de
studiekeuze. Indien nodig kunnen leerlingen (en/of ouders) die meer hulp nodig
hebben bij het maken van een studie- of richting keuze, contact opnemen met
de decaan. Zij kunnen daar terecht met vragen over profielkeuze, afdelingen en
vervolgonderwijs.

Dyslexie
amm.berkhout@tabor.nl

Alle leerlingen met (het
vermoeden van) dyslexie

Divers

Decaan: dhr. B. Boots (vwo)

Op afspraak

Coördinatie: mw. A. Berkhout

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een faciliteitenkaart waarop staat
voor welke faciliteiten zij in aanmerking komen. In de brugklas wordt een test
afgenomen. Ouders krijgen aan de hand van de uitslag van deze test eventueel
het advies hun kind te laten testen bij een extern erkend instituut.
Toetsen kunnen met behulp van spraaksoftware op toets-iPads voorgelezen
worden.

Dyscalculie
s.bijlsma@tabor.nl

Alle leerlingen met (het
vermoeden van)
dyscalculie

Op afspraak

Coördinatie: mw. S.Bijlsma

Leerlingen met een dyscalculieverklaring krijgen een faciliteitenkaart, waarop
gepaste faciliteiten vermeld worden.

Honours Programme
gs.de.vries@tabor.nl

Hoogbegaafde leerlingen
of leerlingen met cijfers
gemiddeld >7,5

Na intake op afspraak

Mw. G. de Vries

Vraaggestuurd programma voor leerlingen die extra uitdaging willen.

Taalremediëring
ccm.vlaar@tabor.nl

Leerlingen die op het
gebied van taal
ondersteuning nodig
hebben

Bij uitvallen na
toetsing

Mw. I. Vlaar

Leerlingen die uitvallen op taal bij een centraal afgenomen toets, bieden we de
mogelijkheid om te remediëren m.b.v. het programma Muiswerk en onder
begeleiding van een docent.

Begeleiding bij het organiseren
en plannen van het huiswerk,
leren leren

Alle leerlingen

Na schooltijd

Studiekring

Voor leerlingen die moeite hebben met het organiseren van schoolwerk.

Hulp bij sociaal-emotionele problemen

WAT

VOOR WIE

WANNEER

DOOR WIE

WELKE LEERLINGEN + ORGANISATIE

Ondersteuningscoördinator
ia.gortzak@tabor.nl

Alle leerlingen

Op afspraak of direct
in geval van
incidenten

Mw. A. Gortzak

Leerlingen met leer- en/of emotionele problematiek worden eerst besproken
binnen het intern ondersteunings overleg. Indien nodig wordt doorverwezen
naar andere ondersteuners binnen en buiten de school.

Afdelingscoördinatoren leerling
ondersteuning

Alle leerlingen binnen het
eigen team

Aanwezig bij het
wekelijks
ondersteunings-

Mw. C. Dankert (havo)

overleg en inzetbaar
in persoonlijke
situaties

Mw. G. de Vries (vwo)

De teambegeleiders ondersteunen de mentoren in hun team bij het begeleiden
van mentorleerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij verzorgen of
vragen extra ondersteuning aan wanneer dit nodig is. Zij bespreken leerlingen in
het intern ondersteunings overleg.

fs.dankert@tabor.nl
rh.fens@tabor.nl
gs.de.vries@tabor.nl
l.den.hartog@tabor.nl
sat.nelissen@tabor.nl

Trajectbegeleiding

Mw. R. Fens (t-havo)

Mw. L. den Hartog (t-havo)
Mw. S. Nelissen (brugklas)

Als er meer
ondersteuning nodig
is dan in de reguliere
lessen gegeven
wordt.

Mw. K. van Bokhorst

k.van.bokhorst@tabor.nl
je.vander.tuin@tabor.nl

Leerlingen die structureel
extra ondersteuning
nodig hebben i.v.m. ASS
(breedteondersteuning)

Hoogbegaafdencoaches

Hoogbegaafde leerlingen

Op afspraak

Mw. G. de Vries

Wekelijks tijdens
brugklas cafe of
onderzoeksgroep
(leerjaar 2-3)

Mw. N. Moesker

Op afspraak

Mw. M. Glandorff

gs.de.vries@tabor.nl
nv.moesker@tabor.nl
salc.ale@tabor.nl
mc.verhulsdonck@tabor.nl

Counselor
mw.glandorff@tabor.nl

Aangewezen leerlingen
na bespreking in intern
ondersteunings overleg

Plaatsing van leerlingen gaat n.a.v. een officiële diagnose.

Mw. J. van der Tuin

Herkennen en erkennen staat centraal in de begeleiding van hoogbegaafde
onderbouwleerlingen. In de bovenbouw individuele aanpak.

Mw. S. Ale
Mw. M. Verhulsdonck
Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen een aantal gesprekken
aanvragen bij de counselor. Dit gebeurt pas na bespreking in het intern
ondersteunings overleg.

School Maatschappelijk werk in
de school

Mw. D. van Dinteren

De Jeugd en Gezinswerker vanuit het gebiedsteam is aanwezig bij het wekelijkse
intern ondersteunings overleg. Zij kan een casus meenemen naar het
gebiedsteam (dat bestaat uit personen van verschillende
hulpverleningsinstanties) met als doel het zo snel mogelijk opstarten van de
juiste ondersteuning. Ook kan zij zelf in gesprek gaan met een leerling (en
ouders) als SMW.

Op aanvraag

Mw. A. van der Werf

De anti-pestcoördinator organiseert anti-pestprogramma’s en intervenieert
indien er sprake is van pesten in de school. Zij is tevens aanspreekpunt voor o.a.
mentoren.

Specifieke leerlingen op
afspraak, personeel

Op aanvraag

Mw. M. Meijer

De LHBT-coördinator zorgt voor de organisatie en zichtbaarheid van de
Gay-Straight Alliance en organiseert de Paarse Vrijdag t.b.v. acceptatie van
LHBTIQ-leerlingen.

Specifieke leerlingen op
afspraak

Op aanvraag

Mw. E. Langeveld

De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de ondersteuningscoördinator voor
advies of onderzoek van een leerling of voor ondersteuning van ouders.

Voor school

Inzet door GGD

Mw. J. Harder

De assistent ondersteunt de jeugdverpleegkundige bij het afnemen van de
vragenlijsten en het meten en weten.

Voor leerlingen, ouders
en docenten met vragen

Op afspraak aanwezig

Mw. I. Budding

Als leerlingen, ouders of collega’s vragen hebben over bijvoorbeeld gezondheid,
relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol en drugs. Ook kunnen leerlingen hier
terecht als zij thuis problemen hebben en hulp willen.

Leerlingen met sociaal
emotionele problematiek
met een extern
component (bijv.
gezinssituatie)

Wekelijkse bespreking
binnen het intern
ondersteunings-

Anti-pestcoördinator
aj.vander.werf@tabor.nl

Alle leerlingen, personeel

diversiteits-coördinator
m.meijer@tabor.nl

Jeugdarts (GGD)

Jeugd en Gezinswerker
d.van.dinteren@tabor.nl

overleg

088-0100555 (centrale
administratie
Jeugdgezondheidszorg)
Doktersassistente
088-0100555 (centrale
administratie
Jeugdgezondheidszorg)
Jeugdverpleegkundige
Ilse Budding
ibuddingh@ggdhn.nl

