Ondersteuningskaart Atlas College SG De Dijk
Extra ondersteuning of begeleiding nodig? Hieronder staan de voorzieningen die SG De Dijk biedt:
Ondersteuningscoördinator: mevr. Capuzzato
Tel: 0227 542136 e-mail: f.capuzzato@atlascollege.nl

ONDERWIJSKUNDIGE ONDERSTEUNING / BEGELEIDING EN STUDIE / BEROEPSKEUZE
Over welke extra
ondersteuning/begeleiding gaat
het?
Remediale hulp
alle leergebieden

Voor wie is deze
begeleiding/
ondersteuning
bestemd?
Alle leerlingen

Wanneer
wordt deze
ondersteuning
gegeven?
Op afspraak

Wie verzorgt de
extra
begeleiding/
ondersteuning?
Betreffende
docenten

Welke leerlingen kunnen deze extra begeleiding/ondersteuning ontvangen en hoe gaat dat?




LWO begeleiding

Leerlingen uit de
LWO klassen
bovenbouw

Gedurende het
schooljaar

Dyslexie ondersteuning

Leerlingen
onderbouw

Gedurende het
schooljaar

Kernteamleiders
Mentoren
Docenten
Ondersteuningscoördinator
Mw. M. Rondhuis








Dyslexie ondersteuning

Leerlingen
bovenbouw

Gedurende het
schooljaar

Mw. M. Rondhuis




Begeleiding bij het organiseren en
plannen van huiswerk.
Huiswerkuur

Alle leerlingen

Op afspraak

Mentoren



Alle leerlingen

Alle leerlingen

Begeleiding studiekeuze

Alle leerlingen

Op afspraak

Mentoren i.s.m.
ondersteuningscoördinator en
stagiaires
Betreffende
docenten
Dhr. B. Hofstede
Mw. E. Verkerk



Inhalen gemiste toetsen

Op voorspraak
van de
Kernteams en
mentoren
Op afspraak
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Alle leerlingen van de eerste klas worden gescreend op basisschool informatie en uitslagen
van de verschillende entreetoetsen. Daarnaast wordt er een persoonlijke intake bij de
leverende (basis)scholen afgenomen.
Alle overige leerlingen worden geselecteerd bij leerling- en rapportenbesprekingen.
Aanmelding via mentoren / kernteams.
Waar mogelijk kleinere klassen
Begeleiding door een klein team dat elke week bijeen komt om alle leerlingen te bespreken.
Deze bespreking en het contact met de leerling en hun ouder(s)/verzorger(s) vormen de basis
voor het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dit plan staat welke ondersteuning elke
(individuele) leerling nodig heeft en hoe deze wordt ingezet.
In kaart brengen van leerlingen met dyslexie, begeleiding van deze leerlingen, verzorgen van
mogelijke compensatiemaatregelen, leerlingen voorzien van een faciliteitenpas, docenten
concrete informatie verstrekken over de aanpak.
De brugklasleerlingen met een dyslexieverklaring zijn verplicht om op woensdagmiddag het 9de
uur het D-uur te volgen.
Minimaal één maal per jaar zal de dyslexiecoördinator een gesprek met alle leerlingen met een
dyslexieverklaring hebben.
Leerlingen van de 2e, 3e en 4e klas kunnen tijdens het 8ste uur op dinsdagmiddag langskomen
voor begeleiding en vragen.
Minimaal één maal per jaar zal de dyslexiecoördinator een gesprek met alle leerlingen met een
dyslexieverklaring hebben.
Leerlingen welke moeite hebben met het plannen / uitvoeren van schoolwerk. Aanmelding via
mentoren. De mentoren begeleiden vervolgens de leerlingen.
Leerlingen welke moeite hebben met het plannen / uitvoeren van schoolwerk. Aanmelding via
Kernteam. Huiswerkuur in lokaal met toezicht van stagiaires die aanwezigheid controleren,
leerlingen begeleiden met het plannen van hun huiswerk en verslaglegging doen aan
betrokken mentoren, teamleiders en ondersteuningscoördinator
Leerlingen, die door afwezigheid een toets gemist hebben.
Leerlingen maken met de betreffende docent een inhaalafspraak.
Voor leerlingen, die nog niet precies weten wat ze moeten kiezen kunnen leerlingen en/of
ouders contact opnemen met de decaan, met vragen over leerwegen, sectoren en afdelingen.
Leerlingen en/of ouders kunnen informatie krijgen over vervolgopleidingen en beroepen.
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SOCIAAL EMOTIONELE ondersteuning / begeleiding
Over welke extra
ondersteuning/begeleiding gaat
het?
Individuele gesprekken

Voor wie is deze
begeleiding/
ondersteuning
bestemd?
Alle leerlingen

Wanneer wordt
deze
ondersteuning
gegeven?
Op afspraak

Faalangstreductietraining

Leerlingen klas 1

Gedurende
gehele schooljaar

Wie verzorgt de
extra begeleiding/
ondersteuning?

Welke leerlingen kunnen deze extra begeleiding/ondersteuning ontvangen en hoe gaat
dat?

Mentoren
Kernteamleiders
Ondersteuningscoördinator
Mw. G Stelling
Mw. C ter Smitten



Leerlingen kunnen zich aanmelden via mentoren.



Naar aanleiding van de schoolvragenlijst (SAQI), die voor de herfstvakantie wordt
afgenomen, worden leerlingen, die hoog scoren op negatieve faalangst, gescreend door de
faalangstreductietrainers.
Aan de hand van die uitslag, persoonlijke intake met de basisschool en een intakegesprek
wordt de leerling geselecteerd voor de faalangstreductietraining.
Leerlingen worden ingebracht door mentoren.
Naar aanleiding van de schoolvragenlijst (SAQI), die voor de herfstvakantie wordt
afgenomen, worden leerlingen, die hoog scoren op negatieve assertiviteit, gescreend door
de trainers van de weerbaarheidstraining. Aan de hand van die uitslag, persoonlijke intake
met de basisschool en een intakegesprek wordt de leerling geselecteerd voor de
faalangstreductietraining.
Begeleiding wordt afgestemd op individuele situatie.
In kaart brengen van leerlingen met dyslexie, begeleiding van deze leerlingen, verzorgen van
mogelijke compensatiemaatregelen, leerlingen voorzien van een faciliteitenpas, docenten
concrete informatie verstrekken over de aanpak.
De brugklasleerlingen met een dyslexieverklaring zijn verplicht om op woensdagmiddag het
9de uur het D-uur te volgen.
Minimaal één maal per jaar zal de dyslexiecoördinator een gesprek met alle leerlingen met
een dyslexieverklaring hebben.
Leerlingen van de 2e, 3e en 4e klas kunnen tijdens het 8ste uur op dinsdagmiddag
langskomen voor begeleiding en vragen.
Minimaal één maal per jaar zal de dyslexiecoördinator een gesprek met alle leerlingen met
een dyslexieverklaring hebben.
Als onderdeel van de mentorbegeleiding kan met de klas een pestprotocol ingezet met als
doel een veilige en respectvolle omgeving te creëren.
De Krachtige Klas wordt per klas ingezet ter ondersteuning van het aanleren van sociaalemotionele vaardigheden en het vormen van een positieve groep voor alle leerlingen
Leerlingen worden ingebracht door mentoren .
Begeleiding wordt afgestemd op individuele situatie.
Leerlingen, die raad nodig hebben en daarover in vertrouwen met iemand willen praten.
Leerlingen kunnen zelf bij een van de contactpersonen aangeven dat ze behoefte hebben
aan een gesprek.


Weerbaarheidstraining

Leerlingen klas 1

Gedurende
gehele schooljaar

Extern deskundige
Mw. F Capuzzato




Dyslexie ondersteuning

Leerlingen
onderbouw

Gedurende het
schooljaar

Mw. M. Rondhuis






Dyslexie ondersteuning

Leerlingen
bovenbouw

Gedurende het
schooljaar

Mw. M. Rondhuis




Anti-pestprotocol

Alle leerlingen

Gedurende
gehele schooljaar

Mentoren
Kernteamleiders




Rouwverwerking

Alle leerlingen

Op afspraak

Contactpersoon

Alle leerlingen

Op afspraak

Extern deskundigen 

Mevr. E. Verkerk

Dhr. B. Schouten
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Intern Ondersteuningsteam (IOT)

Extern Ondersteuningsteam (EOT)
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Alle leerlingen

Alle leerlingen

Wekelijks overleg

Kernteamleiders
Ondersteuningscoördinator
Schoolverpleegkun
dige GGD
School Maatschappelijk
Werkster
Overleg ongeveer Kernteamleiders
5x per schooljaar Ondersteuningscoördinator
Leerplichtambt.
Schoolarts
Stichting Brijder
Coördinator Politie
School Maatschappelijk
Werkster








Leerlingen worden ingebracht door mentoren . Doel is overleggen welke interne of externe
ondersteuning / begeleiding nodig is.
De uitkomst van het overleg van het IOT wordt in adviserende zin voorgelegd aan betrokken
partijen.

Leerlingen worden ingebracht door mentoren.
Doel is overleggen welke interne of externe ondersteuning/ begeleiding nodig is.
De uitkomst van het overleg van het EOT wordt in adviserende zin voorgelegd aan
betrokken partijen.

