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Ondersteuningscoördinator: I.Glas
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ONDERWIJSKUNDIG en STUDIE- EN BEROEPSKEUZE

Over welke extra
begeleiding/ondersteuning gaat
het ?

Voor wie is deze
begeleiding/
ondersteuning
bestemd?

Wanneer
wordt deze
ondersteuning
gegeven?

Wie verzorgt de
extra begeleiding/
ondersteuning?

Hulp bij planning en organisatie

Alle leerlingen

Mentor les

Mentor

Hulp bij rekenen

Alle leerlingen

Op afspraak

Mw. Koolen
Mw. v.d. Voort

Hoe kunnen leerlingen deze extra begeleiding/ondersteuning ontvangen?
o

Tijdens de mentorles besteedt de mentor aandacht aan planning en organisatie. Daar
waar nodig, kan een mentor op afspraak extra begeleiding bieden.

o

Leerlingen worden gescreend aan de hand van diagnostische toetsen, gekoppeld aan de
referentieniveaus. Zwakke rekenaars krijgen hulp, digitaal of in lessen.

o

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een pas, waaruit blijkt voor welke faciliteiten
zij in aanmerking komen.
Bij leerlingen in de onderbouw wordt er van uitgegaan dat een onderzoek naar dyslexie
heeft plaatsgevonden op de basisschool en dat de leerlingen bij wie sprake is van
dyslexie met een dyslexieverklaring zijn ingestroomd.
In het geval van een vermoeden van dyslexie bij leerlingen in hogere leerjaren kan de
school een rol spelen bij het verwijzen naar gespecialiseerde instituten voor onderzoek.

Dyslexie

Alle dyslectische
leerlingen

Op afspraak

Mw. Pasmans
Dhr. v.d. Gracht

Hulplesuren

Leerlingen klas 1
en 2

Maandag t/m
donderdag 8e
uur

Vakdocenten

o

Leerlingen krijgen hulples in het vak waar zij moeite mee hebben.

Alle leerlingen

Op afspraak

Dhr. Hettinga
Mw. Terpstra
Mw. v.Werkhoven

o

Hulp bij oriëntatie op studiekeuze

Leerlingen werken met een beroepskeuze programma, en doen interesse- en
capaciteitentests. Leerlingen en ouders worden voorgelicht over de profielkeuze.
Bovendien krijgen ouders en leerlingen advies bij de studiekeuze.
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SOCIAAL-EMOTIONELE ONDERSTEUNING

Over welke extra begeleiding/
ondersteuning gaat het ?

Voor wie is deze
begeleiding/
ondersteuning
bestemd?

Wanneer
wordt deze
ondersteuning
gegeven?

Individuele gesprekken

Alle leerlingen

Op afspraak

Faalangstreductie training

Leerlingen klas 1 t/m
6

Training sociale vaardigheden
Anti-pest-coördinator

Alle leerlingen
Alle leerlingen

Cursus van 8
weken vanaf
januari
Naar behoefte
Op afspraak

Examentraining

Leerlingen uit de
examenklassen

Cursus vanaf
januari

Ondersteuningsteam

Alle leerlingen

Eén keer per 2
weken

Vertrouwenspersonen

Alle leerlingen

Op afspraak

Schoolverpleegkundige

Alle leerlingen

Op afspraak
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Wie verzorgt de
extra begeleiding/
ondersteuning?
Alle mentoren en
de
schoolondersteuner
s
Mw Broers
Mw Dekker
Mw. Vissie
Mw. Brouwers
Mw. Bos

Hoe kunnen leerlingen deze extra begeleiding/ondersteuning ontvangen?

o

Leerlingen kunnen zich melden bij hun mentor

o

Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben, wordt na een uitgebreide
screeningsprocedure een faalangst reductietraining aangeboden in de 2e helft van het
eerste schooljaar.

o
o
o

Mw. Vissie
Ondersteuningscoö
rdinator,
schoolondersteuner
s en
schoolmaatschapp
elijk werk
Mw. Molenkamp
Dhr. van Beugen
Mw. Meijer
Mevr. Frugte

Voor leerlingen die bovenmatig last hebben van examenstress, is er een examen zonder
vrees cursus, waarin leerlingen leren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op het
examen en hoe zij hun zenuwen de baas kunnen.

o

Leerlingen worden ingebracht door de afdelingsleider/ondersteuningsdocent. De
ondersteuningscoördinator zit het overleg voor. Het doel van dit overleg is om te kijken
welke interne en/ of externe ondersteuning nodig is en die ondesteuning op elkaar af te
stemmen.

o

Leerlingen die raad nodig hebben en/ of in vertrouwen met iemand willen praten kunnen
zelf een afspraak maken met één van de vertrouwenspersonen.

o

Leerlingen/ ouders kunnen zelf een afspraak maken of contact opnemen met de
ondersteuningscoördinator.

