Begeleidingskaart schooljaar 2018/ 2019
Om welke begeleiding Voor wie is die begeleiding
gaat het

Wanneer wordt deze
gegeven

Wie verzorgt de
begeleiding

Hoe gaat de aanmelding/ begeleiding

Inhalen toetsen

Voor alle leerlingen

Iedere dinsdag het 7de
lesuur

Vakdocenten

Wanneer een leerling door overmacht
een toets mist, kan deze na afspraak met
de vakdocent (die zorgt dat de toets
klaar ligt) worden ingehaald.

Begeleiding
studiekeuze

Voor alle leerlingen

In mentor/LOB-lessen
Gesprek mentor/ LOBbegeleider op afspraak

Mentoren, decaan

In de LOB-lessen in klas 2, klas 3 en 4
wordt aandacht besteed aan het maken
van studiekeuzes. Er wordt daarbij
gebruik gemaakt van het programma
Yubu.
Wanneer leerlingen en/of
ouders/verzorgers specifieke vragen
hebben, kunnen zij een afspraak maken
met de decaan.

Aanleren
studievaardigheden

Alle leerlingen

In mentor-, LOB- en
vaklessen

Mentoren en vakdocenten

In mentor-, LOB- en vaklessen wordt
aandacht besteed aan het aanleren van
algemene en vakspecifieke
studievaardigheden.

Steunlessen voor alle
vakken

Voor alle leerlingen

Op dinsdagmiddag van
14.35 tot 15.25 uur

De vakdocenten

Leerlingen melden zich met een
specifieke hulpvraag digitaal aan bij de
vakdocent.
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Specifieke en
individuele begeleiding
en ondersteuning op
het gebied van
(werk)houding,
welzijn, planning en
organisatie, gedrag en
motorische
ontwikkeling

Voor leerlingen die daar
behoefte aan hebben en
waarover overleg is
geweest tussen de
mentor/, leerling en
ouders.

Individueel (of waar
nodig/mogelijk in klein
groepsverband) op
afspraak

Faciliteitenpas

Alle leerlingen die meer
Het hele jaar
ondersteuning en aandacht
nodig hebben dan in de
reguliere lessen gegeven
wordt.
Individuele gesprekken Alle leerlingen die meer
Op afspraak
ondersteuning en aandacht
nodig hebben dan in de
reguliere gesprekken
gegeven wordt.
OOM

(Time-out) plek voor
leerlingen met een
specifieke
ondersteuningsbehoefte.
Leerlingbegeleiders/
ondersteuningscoördinator
fungeren als schakel
richting hulpverleners en
externen.
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Dagelijks en gedurende
het hele schooljaar

Ondersteuningsteam

Docenten/ mentoren signaleren en
kunnen leerlingen aanmelden voor extra
ondersteuning.

Mentoren, vakdocenten,
ondersteuningsteam

Alle leerlingen met een bredere
ondersteuningsbehoefte ontvangen een
faciliteitenpas waarop extra faciliteiten
benoemd worden.

Leerlingbegeleider, mentor, Mentor meldt aan na overleg met de
ondersteuningscoördinator, leerling.
teamleider, externe
begeleiding

Leerlingbegeleiders/
ondersteuningscoördinator

Voor deze leerlingen wordt een
handelingsplantraject aangemaakt.
Hierin worden de
ondersteuningsbehoeften benoemd.
Ondersteuning kan bestaan uit o.a. check
in check out, individuele gesprekken,
time-outplek, pauzeplek, ondersteunen
bij het plannen en organiseren,
gesprekken met leerlingen en/ of ouders.

Anti-pestprotocol

Alle leerlingen die te maken Gedurende het hele
krijgen met
schooljaar
(cyber)pestactiviteiten.

Mentor/
antipestcoördinator/
teamleider

Als onderdeel van de mentor
begeleiding. Het doel is ons veilige en
respectvolle schoolklimaat te behouden.

Extern
ondersteuningsteam
Multi disciplinair
overleg

Alle leerlingen die vanwege Op afroep
sociaalemotionele of
leertechnische problemen
dreigen vast te lopen.

Leerlingen worden aangemeld door de
leerlingbegeleiders of
ondersteuningscoördinator. Ouders
worden op de hoogte gebracht. Doel van
het overleg is te bepalen welke interne
of externe ondersteuning er nodig is.

Jeugd en gezinswerker
in de school

Alle leerlingen

wekelijks

Leerlingbegeleiders
Ondersteuningscoördinator
Schoolarts
Jeugdverpleegkundige
Leerplichtambtenaar
Jeugd- en gezinswerker in
de school
Politie
Brijder stichting
Mevr. Ingrid van Gelderen

Jeugdverpleegkundige

Alle leerlingen

wekelijks

Mevr. Slijkerman

Leerlingen die een hoog of anderszins
opvallend ziekteverzuim hebben worden
uitgenodigd voor een gesprek.
Leerlingen/ ouders kunnen ook zelf
gesprek aanvragen.

Verzuimcoördinator

Alle leerlingen

dagelijks

Administratie

Verzuim van leerlingen wordt
gemonitord en doorgegeven aan mentor
en teamleiders. Zij zijn verantwoordelijk
voor de vervolg acties
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Een leerling kan een aantal gesprekken
hebben met de jeugd en gezinswerker in
de school. Deze is ook de schakel/
doorverwijzer naar het gebiedsteam en
de hulpverlening. Ouders moeten
toestemming verlenen voor de
gesprekken.

Leerplichtspreekuur

Alle leerlingen

Ambulante begeleiding Voor leerlingen met een
vanuit
arrangement
Viertaal
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6 wekelijks

Teamleiders,
leerplichtambtenaar van de
SED gemeentes

Leerlingen die 8 lesuren ongeoorloofd
verzuimen en/of te laat komen, worden
uitgenodigd voor een preventief gesprek.

Op afroep

Dhr. D. de Glee

Leerlingen afkomstig van Viertaal of met
een arrangement binnen het ‘cluster 2’spectrum (horen, verstaan en
communiceren) krijgen ambulante
begeleiding vanuit Viertaal. Intensiteit
hangt af van het arrangement.

