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Voor alle vormen van ondersteuning is er één contactpersoon: mevr. L. Lansdaal, ondersteuningscoördinator
Welke ondersteuning?
Dyslexie

Voor wie?
Leerlingen met een
verklaring dyslexie

Wanneer?
Brugklas: regelmatig
Overige klassen: op
afspraak

Door wie?
Dyslexiecoaches:
Mevr. P. Massee
Mevr. J. Tromp
Mevr. G. Karregat

Dyscalculie

Leerlingen met een
verklaring dyscalculie

Op afspraak

Dyscalculiecoach:
Mevr. S. Veul

Faalangstreductietraining

Leerlingen die faalangstig
zijn
Alle examenleerlingen

Minimaal 1x per jaar,
op afspraak
Enkele weken voor
het examen

Mevr. M. Riemens

Studievaardigheden

Alle brugklasleerlingen,
mavo 2 en mavo 3

Mentoren

iHelp

Leerlingen die technische
problemen hebben met hun
iPad
Leerlingen met een status
van het NOC*NSF

Tijdens
mentorlessen en/of
studielessen
De iHelp balie is
dagelijks geopend
Op afspraak

TTS-coördinator
dhr. V. Kramer

Wekelijks op dinsdag
t/m donderdag het 7e
en 8e lesuur

Surveillanten

Examentraining

TTS-begeleiding

Inhaalmomenten toetsen
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Leerlingen die met gegronde
reden een toets gemist
hebben

Diverse docenten

Medewerkers ICT

Hoe gaat de aanmelding/ondersteuning?
Indien school een dyslexieverklaring heeft
ontvangen dan krijgt de leerling een
faciliteitenkaart en krijgt deze bijvoorbeeld meer
tijd bij toetsen. Ook worden er
begeleidingsafspraken gemaakt.
Indien school een dyscalculieverklaring heeft
ontvangen dan krijgt de leerling een
faciliteitenkaart en krijgt deze bijvoorbeeld meer
tijd bij toetsen. Ook worden er
begeleidingsafspraken gemaakt.
Via de mentor of rechtstreeks bij de trainer.
Alle leerlingen oefenen met oude examens. Dit
vindt binnen reguliere lessen plaats, maar ook
tijdens een activiteitenweek (“Oscar Leert”).
Geen aanmelding nodig. Aan de hand van een
methode leren leerlingen te plannen, organiseren
en ‘leren leren’.
Leerlingen kunnen bij deze balie langsgaan.
Indien mogelijk wordt een storing meteen
verholpen.
Zodra een leerling een status heeft van het
NOC*NSF is de school gemachtigd om
bijzondere maatwerktrajecten te bieden aan
getalenteerde sporters. Te denken valt aan
vrijstellingen voor vakken en een aangepast
onderwijsprogramma.
Inschrijven verloopt via Magister of een GoogleForm. Leerlingen maken zelf een afspraak met
de vakdocent.

Welke ondersteuning?
Mentoraat, mentorlessen

Voor wie?
Alle leerlingen

Wanneer?
Wekelijks volgens
rooster

Door wie?
Mentoren

Orthopedagoog

Leerlingen met een leer-,
ontwikkelings- of
opvoedingsproblematiek
Leerlingen die specifieke
ondersteuning nodig hebben
en daarbij begeleiding
krijgen op basis van een
ondersteuningsplan (OPP)
Leerlingen waarbij
hulptrajecten geregisseerd
moeten worden. De J&G
werker heeft een actieve rol
in het verbinden van school,
thuis en externe
hulpverleners, leerplicht en
gebiedsteams
Leerlingen die een
vertrouwenskwestie willen
bespreken
Alle leerlingen

Op afspraak

Mevr. R. Hoogendam

Op afspraak

Mevr. G. Schmidt
Mevr. R. Hoogendam

Aanmelding verloopt via het Intern
Ondersteuningsteam.

De J&G werker is
twee dagen per
week op school en is
beschikbaar op
afspraak

Mevr. A. Klaver

Aanmelding verloopt via het Intern
Ondersteuningsteam.

Op afspraak

Mevr. A. Bijl
Dhr. C. de Kroon

Leerlingen en ouders kunnen zonder aanmelden
contact opnemen met de vertrouwenspersonen.

Het IO komt
ongeveer 1x per
schoolweek bijeen

Aanmelding verloopt doorgaans via de mentor.
Het IO bespreekt de leerling, adviseert de mentor
en verwijst zo nodig naar interne of externe
begeleiders.

Alle leerlingen

Wekelijks
inloopspreekuur en
volgens afspraak

In het IO zijn
vertegenwoordigd:
ondersteuningscoördinator,
ondersteuningsfunctionaris,
orthopedagoog,
leerlingcoördinator en in
sommige situaties de mentor
en/of de J&G werker.
Mevr. T. van der Kort

Trajectbegeleiding

Jeugd en Gezinswerker
(voorheen
schoolmaatschappelijk
werker)

Vertrouwenspersoon

Intern
Ondersteuningsteam
(IO)

Jeugdverpleegkundige
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Hoe gaat de aanmelding/ondersteuning?
Leerlingen kunnen bij hun mentor terecht voor
alle 1e lijns ondersteuningsvraagstukken, sociaalemotionele begeleiding en studievaardigheden.
Aanmelding verloopt via het Intern
Ondersteuningsteam.

De jeugdverpleegkundige kan leef- en
gezondheidsadviezen geven en zo nodig
verwijzen naar de jeugdarts. Aanmelden kan via
de ondersteuningscoördinator mevr. L. Lansdaal.

Welke ondersteuning?
Jeugdarts

Voor wie?
Alle leerlingen

Wanneer?
Op afspraak

Door wie?
Dhr. M. van de Loo

Preventie spijbelen,
leerplichtspreekuur
Begeleiding autisme

Alle leerlingen

Op afspraak

Leerplichtambtenaar

Leerlingen met een
diagnose ASS

Op afspraak

Mevr. T. Elgersma
Mevr. M. Riemens

Jongerencoach

Alle leerlingen

Op afspraak

Mevr. I. Hogenkamp
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Hoe gaat de aanmelding/ondersteuning?
Hiervoor kan contact opgenomen worden met de
ondersteuningscoördinator mevr. L. Lansdaal.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met de
verzuimcoördinator mevr. L. Lansdaal.
Aanmelding verloopt via het Intern
Ondersteuningsteam. Hiervoor kan contact
opgenomen worden met de
ondersteuningscoördinator mevr. L. Lansdaal.
Aanmelding kan rechtstreeks bij mevr.
Hogenkamp. Zie website: https://depapaver.eu
of op advies van het Intern Ondersteuningsteam.
Leerlingen die behoefte hebben aan coaching
kunnen binnen school begeleid worden. De
kosten van deze coaching zijn voor de ouders.

