Ondersteuningskaart d’Ampte
2018-2019
Hulp bij studie en loopbaanbegeleiding
WAT

VOOR WIE

WANNEER

DOOR WIE

Studiebegeleiding

Alle leerlingen

Om de week op
dinsdagmiddag
Planning: zie
jaaragenda

vakdocenten binnen het
team

Begeleiding bij het organiseren
en plannen van het huiswerk,
leren leren

Alle leerlingen

Om de week op
dinsdagmiddag
Planning: zie
jaaragenda

Docenten/mentoren binnen
het team

XL-begeleiding (eXtra Leren)
Nederlands, wiskunde en
Engels
m.de.vries@tabor.nl
toestelnummer: 187
Begeleiding studiekeuze
leerjaar 1-2-3-4
md.geerlings@tabor.nl
toestelnummer: 181

Alle leerlingen

Alle leerlingen

Dyslexie
g.verdonschot@tabor.nl
toestelnummer: 184

Dyscalculie
k.ceelie@tabor.nl

En op afspraak
Op afspraak

WELKE LEERLINGEN + ORGANISATIE

Voor leerlingen met een leerprobleem en/of –achterstand. Deze leerlingen
worden eerst besproken in de leerlingbespreking.
Studiebegeleiding wordt binnen het team georganiseerd. Bij onvoldoende
resultaat en blijvende problematiek wordt de leerling besproken in het TBoverleg.
Voor leerlingen die moeite hebben met het organiseren van schoolwerk. Deze
leerlingen worden eerst besproken in de leerlingbespreking.
1. De leerling krijgt begeleiding van mentor/vakdocent
2. Bij onvoldoende resultaat en blijvende problematiek wordt de leerling
besproken in het TB-overleg

Coördinatie: M. de Vries

Voor leerlingen met een structureel leerprobleem voor Nederlands, wiskunde of
Engels. Wanneer studiebegeleiding niet voldoende resultaat geeft, bespreekt de
mentor de leerling met de teambegeleider. Leerling komt alleen na verwijzing
van de teambegeleider in aanmerking voor XL-begeleiding.

Afspraken kunnen
gemaakt worden op
dinsdag t/m vrijdag

Decaan: M. Geerlings

Alle leerlingen met (het
vermoeden van) dyslexie

Op afspraak

Coördinatie: G. Verdonschot

Alle leerlingen met (het
vermoeden van)
dyscalculie

Op afspraak

Coördinatie: K. Ceelie

De mentor is de eerste contactpersoon wat betreft de begeleiding bij de
studiekeuze. Indien nodig kunnen leerlingen (en/of ouders) die meer hulp nodig
hebben bij het maken van een studie- of richtingskeuze, contact opnemen met
de decaan. Zij kunnen daar terecht met vragen over leerwegen, sectoren,
afdelingen en vervolgonderwijs.
Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een faciliteitenkaart waarop staat
voor welke faciliteiten zij in aanmerking komen. Bij leerlingen met het
vermoeden van dyslexie kan een testje worden afgenomen. Ouders krijgen aan
de hand van deze uitslag eventueel het advies hun kind te laten testen bij een
extern erkend instituut.
Twee keer per week is er een inloopspreekuur voor de leerlingen.
Leerlingen met een dyscalculieverklaring hebben bij het schoolexamen recht op
extra tijd. Zij krijgen een faciliteitenkaart, waarop gepaste faciliteiten vermeld
worden tijdens (bijvoorbeeld) wiskunde en rekenen.

Hulp bij sociaal-emotionele problemen
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Project leerling opvang zijinstromers (PLOZI)
k.mulder@tabor.nl
s.noordover@tabor.nl

Nieuwe leerlingen klas 23-4

KIC+-training,
weerbaarheidstraining

Alle leerlingen

1 bijeenkomst van 2
lesuren einde
schooljaar (juli)
1 bijeenkomst van 2
lesuren begin
schooljaar (sept-okt)
Voor leerlingen
waarbij de reguliere
KIC-lessen nog niet
afdoende zijn.
De KIC+ training vindt
plaats in periode 2 en
3 (indien noodzakelijk
ook in periode 4
tijdens
mentoruur/bijles)
Op afspraak

KIC-actief

EQ-fit training

Examenbibbertraining
k.mulder@tabor.nl
s.noordover@tabor.nl

Versie: 10.07.18
Em.huitema@tabor.nl

Alle leerlingen

Alle leerlingen

Leerlingen klas 4,
faalangst in
examensituaties

Op afspraak

Start half december,
4 bijeenkomsten van
2 lesuren

DOOR WIE

WELKE LEERLINGEN + ORGANISATIE

K. Mulder
S. Noordover

Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een uitnodiging via de
mentor. Leerlingbegeleiders geven informatie over mogelijkheden tot extra
hulp op sociaal- emotioneel gebied.

Coördinatie:
Ondersteuningscentrum
Jv.lemckert@tabor.nl

Voor leerlingen die, naast de standaard KIC-training binnen de gymlessen,
gebaat zijn bij extra training.
De mentor kan de leerling opgeven bij de TB’er.

Trainers:
K. Entius

Coördinatie:
Ondersteuningscentrum
Jv.lemckert@tabor.nl

Voor leerlingen die op externaliserende wijze niet handig gedrag vertonen.
Op een positieve manier wordt geprobeerd dit gedrag om te buigen.
De mentor kan de leerling opgeven bij de TB’er.

Trainer:
J. Valk
Coördinatie:
Ondersteuningscentrum
Jv.lemckert@tabor.nl

Specifieke 1-op-1 begeleiding voor leerlingen die tegen sociale en/of
persoonlijke belemmeringen aanlopen en gebaat zijn bij persoonlijke training.
De mentor kan de leerling opgeven bij de TB’er.

Trainers:
K. Entius
M. Mallon
J. Valk
K. Mulder
S. Noordover

Leerlingen kunnen zich aanmelden via de mentor. Na een intakegesprek wordt
bekeken of de training zinvol is.

Intern contactpersoon
rcm.de.jong@tabor.nl
s.hunt@tabor.nl

Alle leerlingen

Op afspraak

S. Hunt
R. De Jong

Leerlingen of collega’s die advies nodig hebben en daarover in vertrouwen met
iemand willen praten. Leerlingen kunnen zelf een afspraak maken, of de mentor
doet dat voor ze.

School Maatschappelijk werk in
de school
Jeugd en Gezinswerker
k.rijbroek@meewering.nl

Leerlingen met sociaal
emotionele problematiek
met een extern
component (bijv.
gezinssituatie)

Wekelijkse
bespreking binnen
het TB-overleg

Mw. K. Rijbroek

De Jeugd en Gezinswerker vanuit het gebiedsteam is aanwezig bij het wekelijkse
TB-overleg. Zij kan een casus meenemen naar het gebiedsteam (dat bestaat uit
personen van verschillende hulpverleningsinstanties) met als doel het zo snel
mogelijk opstarten van de juiste ondersteuning. Ook kan zij zelf in gesprek gaan
met een leerling (en ouders) als SMW.

TB-overleg
(teambegeleideroverleg)
Zorgteam extern
Jv.lemckert@tabor.nl
Toestelnummer: 185

Alle leerlingen

Volgens rooster

Voorzitter. J. Lemckert
Alle teambegeleiders
K. Rijbroek, Koploper vanuit
het gebiedsteam

Leerlingen met leer- en/of emotionele problematiek worden eerst besproken
binnen de leerlingbespreking. Bij het aanhouden van de problematiek, wordt de
leerling besproken binnen het TB-overleg. Indien nodig pakt de Koploper de
casus op.

TOP-voorziening
Jv.lemckert@tabor.nl
Toestelnummer: 185
l.vanden.akker@tabor.nl
m.de.vries@tabor.nl
toestelnummer: 187

Leerlingen die structureel
extra ondersteuning
nodig hebben
(breedteondersteuning).

Als er meer
ondersteuning nodig
is dan in de reguliere
lessen gegeven
wordt.

J. Lemckert
L. Keizer
M. de Vries

Plaatsing van leerlingen gaat via de teambegeleider en na overleg in de
leerlingbespreking.

Teambegeleiders
s.noordover@tabor.nl
ph.booms@tabor.nl
l.oprel@tabor.nl

Alle leerlingen binnen het
eigen team

S. Noordover
P. Booms
L. Oprel

De teambegeleiders ondersteunen de mentoren in hun team bij het begeleiden
van mentorleerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij verzorgen of
vragen extra ondersteuning aan wanneer dit nodig is.

Jeugdarts (GGD)
088-0100555 (centrale
administratie
Jeugdgezondheidszorg)

Specifieke leerlingen op
afspraak

Aanwezig bij de
wekelijkse
leerlingbespreking en
inzetbaar in
persoonlijke situaties
Aanwezig na oproep

Dhr. M. van de Loo

De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de zorgcoördinator voor advies of
onderzoek van een leerling

Doktersassistente
088-0100555 (centrale
administratie
Jeugdgezondheidszorg)
Jeugdverpleegkundige
Irene de Haas
ihaas@ggdhn.nl
Versie: 10.07.18
Em.huitema@tabor.nl

Mw. R. Braas

Voor leerlingen, ouders
en docenten met vragen

Elke vrijdag aanwezig
op school en
daarnaast op afspraak

Mw. I. de Haas

Als leerlingen, ouders of collega’s vragen hebben over bijvoorbeeld gezondheid,
relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol en drugs. Ook kunnen leerlingen hier
terecht als zij thuis problemen hebben en hulp willen.

Versie: 10.07.18
Em.huitema@tabor.nl

