Begeleidingskaart 1 Praktijkschool Hoorn

Leertechnische ondersteuning en begeleiding schooljaar 2018/2019
Om welke
begeleiding gaat
het?

Voor wie is deze
begeleiding?

Wanneer wordt
deze gegeven?

Wie verzorgt de
extra begeleiding

Hoe gaat de aanmelding/begeleiding

Coachingsuur.
Specifieke en
individuele begeleiding
op het gebied van
werkhouding, planning
en organisatie, gedrag
en motorische
ontwikkeling.

Alle leerlingen

Op afspraak
wekelijks

Mentor

Vanuit de extra middelen wordt er een docent voor één uur per
week bekostigd, die de leerling de specifieke begeleiding en
ondersteuning biedt, waardoor de leerling er in slaagt binnen
de school te functioneren.

NT2 (Nederlands
tweede taal)

Leerlingen die extra
ondersteuning nodig
hebben op het gebied
van de Nederlandse
taal.

Wekelijks, 2 uur

Docent A. van den
Bogaard

De leerling wordt door de mentor aangemeld bij de NT2
specialist van de school.

Dyslexie
ondersteuning

Leerlingen met
dyslexieverklaring en/
of niet mee kunnen
komen door ernstige
taalproblematiek
tijdens reguliere
lessen.

Wekelijks

Docent D. van den
Bosch

De leerling wordt aangemeld door de mentor bij de
dyslexiespecialist van de school. De begeleiding vindt 1 keer
per week plaats. Leerlingen met een dyslexieverklaring
ontvangen een faciliteitenpas, waarop staat van welke
faciliteiten zij bij toetsen gebruik mogen maken (Grootlettertype, woordenboek, laptop, tijdverlenging.) Wanneer het
vermoeden van dyslexie bestaat kan er nader onderzoek
uitgevoerd worden in overleg met de ouders.

Mentoruur

Alle leerlingen

Wekelijks, 4 uur

Mentor
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Begeleidingskaart 2 Praktijkschool Hoorn

Sociaal-emotionele ondersteuning schooljaar 2018/2019
Ondersteuningscoördinator: Ellen-Anke Bosch e.a.bosh@praktijkschoolwf.nl
Om welke
ondersteuning/begeleiding
gaat het?

Voor wie is deze
ondersteuning/begeleiding?

KIC, Kracht In Controle
training

Ter ondersteuning van het
aanleren van sociaalemotionele vaardigheden en
het vormen van een positieve
groep voor alle leerlingen

Alle leerlingen

Mentor en gymdocent

Het KIC programma is structureel
opgenomen in het lesrooster.

Individuele gesprekken

Alle leerlingen die meer
ondersteuning en aandacht
nodig hebben dan in de
reguliere gesprekken gegeven
wordt

Op afspraak

De mentor,
ondersteuningscoördinator,
teamleider en/ of psycholoog.

Leerlingen kunnen zich aanmelden via de
mentor.

Lokaal 114

Time-out plek voor leerlingen
met een diagnose en een
specifieke
ondersteuningsbehoefte

Dagelijks en
gedurende het
hele schooljaar

Teamleiders en/ of
psycholoog

Anti-pestprotocol

Alle leerlingen die te maken
krijgen met
(cyber)pestactiviteiten

Gedurende hele
schooljaar

De mentor

Als onderdeel van de mentorbegeleiding
kan met de klas een anti-pestprotocol
ingezet worden. Het doel is een veilige,
respectvolle omgeving te creëren.

Contactpersoon MEE

Alle leerlingen en hun
ouder(s)/ verzorgers(s) die
behoefte hebben aan een extra
intermediair om op het juiste
spoor voor de hulpverlening te
komen.

Op afspraak

Jeugd en gezinswerker in de
school: mevr. C. van der Lee

De contactpersoon adviseert, begeleidt en
ondersteund waar de leerlingen en
ouder(s)/ verzorger(s) aan kunnen
kloppen met hun eventuele
zorg/probleem.

SOVA training

Ter ondersteuning van het
aanleren van sociaalemotionele vaardigheden en
het vormen van een positieve
groep voor alle leerlingen

Wekelijks voor
alle leerlingen

Mentor

De SOVA training is structureel
opgenomen in het lesrooster.
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Wanneer
wordt deze
gegeven?

Wie verzorgt de extra
ondersteuning/begeleiding

Hoe gaat de
aanmelding/begeleiding?

Weerbaarheidstraining

10
bijeenkomsten
van 1,5 uur

Docent G. Brom
Docent S. de Groot

Leerlingen worden ingebracht door de
mentor bij de weerbaarheidstrainers.
Na een intakegesprek wordt bepaald of
de leerling geselecteerd wordt voor de
training.
Leerlingen worden ingebracht door de
mentor bij de ondersteuningscoördinator.
Na een intakegesprek wordt bepaald of
de leerling geselecteerd wordt voor de
training.

Girls Talk

Girls Talk is een
groepsprogramma om
seksualiteit met leerlingen
bespreekbaar te maken

9 bijeenkomsten
van 2 uur

Trainers Parlan
Mevr. D. Coizy-Kur
Mevr.C Mulder

Leerlingbespreking

Alle leerlingen

1 keer per 3
maanden

Mentor
Docenten
Teamleider(s)
ondersteuningscoördinator
psycholoog

IOT
Intern Ondersteuningsteam

Alle leerlingen die vanwege
sociaal-emotionele of
leertechnische problemen vast
dreigen te lopen

Wekelijks

Mentor
Teamleider
ondersteuningscoördinator
Psycholoog
Jeugd en gezinswerker in de
school

Leerlingen worden ingebracht door
mentoren. Doel van het overleg is te
bepalen welke interne/externe
ondersteuning/begeleiding
nodig is.

OAT
Ondersteunings Advies Team

Alle leerlingen die vanwege
sociaal-emotionele of
leertechnische problemen vast
dreigen te lopen.

3 x per jaar

Mentor
Teamleider
ondersteuningscoördinator
Psycholoog
Jeugd en gezinswerker in de
school
Leerplichtambtenaar
Jeugdarts
Afgevaardigde politie
Afgevaardigde Brijder
verslavingszorg

Leerlingen worden aangemeld door de
mentoren. In principe worden de
leerlingen eerst besproken in het intern
zorgteam. Een leerling kan enkel worden
besproken met toestemming van de
ouders.
Doel van het overleg is te bepalen welke
interne en externe zorg/begeleiding nodig
en mogelijk is. De uitkomst van het
overleg wordt in adviserende zin
voorgelegd aan de betrokken partijen.

Jeugd en gezinswerker in de
school

Alle leerlingen

wekelijks

Mevr. C. van der Lee

Na bespreking in het IOT kan een leerling
een aantal gesprekken hebben met de
jeugd en gezinswerker inde school.

Schoolverpleegkundige

Alle leerlingen

Op afspraak

Mevr. I de Haas

Schoolpsycholoog

Alle leerlingen
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Mevr. R. Klompé

Verzuimcoördinator

Alle leerlingen

dagelijks

R. Klompé

Verzuim leerlingen wordt gemonitord en
vroegtijdig door mentor met ouders en
leerlingen besproken.

Leerplichtspreekuur

Alle leerlingen

3-wekelijks

Leerplichtambtenaar mevr. J.
Bolhuis

Leerlingen met een dreigend hoog
verzuimpercentage worden opgeroepen
voor een preventief gesprek met LPA.
Ouders zijn bij dit gesprek aanwezig.

TOV Project
Terugdringen van overmatig
ziekteverzuim

Alle leerlingen

dagelijks

Ondersteuningscoördinator
Psycholoog
Docent G. Brom
Docent N. Looren-de Jong

Nazorg

Alle leerlingen

De leerling
wordt gevolgd
tot 2 jaar na het
verlaten van de
Praktijkschool

Dhr. E Venema
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