ZORGKAART
De zorg- of
begeleidingsmogelijkheden op een
rijtje:

Voor wie is de begeleiding bestemd?
Waar en wanneer kun je de begeleiding
krijgen?

Reguliere zorg

Begeleiding door je mentor
Alle klassen hebben een mentor. Tijdens
het mentoruur heb je van tijd tot tijd met
je mentor een gesprekje.

Begeleiding in het team
De teams van docenten hebben wekelijks
overleg met elkaar. In dit overleg vormt de
leerling-bespreking een vast agendapunt.
De mentor kan jou ter bespreking
voordragen.
GGD
De GGD voert onderzoek uit bij alle
leerlingen uit de tweede klas, en in VMBOT3, resp. HAVO/VWO4.
De GGD is verder beschikbaar voor
consultatie over gezondheid, leefstijl e.d.
Begeleiding door de decaan
De decaan ondersteunt je bij de studie- en
beroepskeuze, zoals bij het kiezen van een
profiel, een sector of een passende
vervolgopleiding.
Verzuimbegeleiding
De verzuimmedewerker is belast met het
registreren, natrekken en aanpakken van
te laat komen en zorgwekkend dan wel
ongeoorloofd verzuim.

Jij en je ouders/verzorgers kunnen voor alle vragen
altijd bij je mentor terecht. Je mentor houdt je cijfers
in de gaten en kijkt of het goed met je gaat. De mentor
geeft begeleidingslessen en er is ook een speciaal
mentoruur.
Met de andere docenten bespreekt jouw mentor dan
hoe jij het beste begeleid kunt worden in de vaklessen,
welke hulp je precies nodig hebt en welke afspraken
daarover gemaakt worden. Door dit in het team te
bespreken weten meteen alle docenten welke
afspraken er zijn gemaakt. De mentor bespreekt dit
natuurlijk met jou en met je ouders.
In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan groei,
gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor het onderzoek
ontvangen jij en je ouders vooraf een uitnodiging.
Leerlingen uit andere klassen kunnen zelf een
afspraak maken of door hun ouders of mentor worden
aangemeld voor nader onderzoek bij de jeugdarts of
verpleegkundige.
Voor alle leerlingen van klas 2 (vmbo), 3 en hoger.
Begeleiding vindt zowel tijdens de keuzelessen in de
klas als daarbuiten plaats, bv. tijdens stageweek, de
OVO-dagen (Oriëntatie op vervolgopleiding), de
beroepenmarkt en bezoeken aan universiteit en
hogeschool.
Als je vaker te laat komt, ongeoorloofd afwezig bent
en/of bij zorgelijk verzuim, onderneemt een
verzuimmedewerker actie (zie schoolgids).
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Extra zorg intern

Intern begeleiders (IB-er)
Als je (persoonlijke) problemen hebt, waar
je niet met je mentor over kunt of wilt
praten, of als je meer hulp nodig hebt dan
de mentor kan bieden, kun je begeleiding
krijgen van de intern begeleider van je
sector.
Vertrouwenspersonen
Als je te maken hebt met pesten, seksuele
intimidatie,
discriminatie,
geweld
of
vergelijkbare problemen.
Zorgteam
Het zorgteam bespreekt welke begeleiding
het beste past voor een leerling. Binnen het
Strabrechtcollege zijn hiervoor Intern
Begeleiders,
Klantadviseur
Jeugd
en
ambulante begeleider/zorgconsulent en
traject worden
zoco. Extern kan een
uitgezet.
Zorgcoördinator
De zorgcoördinator organiseert en
coördineert de hulpverlening binnen de
school, geeft mede vorm aan het
zorgbeleid, en is voorzitter van het
zorgteam en ZAT.
Beter omgaan met faalangst, examens
Het doel van de training is meer
zelfvertrouwen te krijgen bij
‘lastig’schoolwerk als proefwerken,
presentaties en examens.
Sociale vaardigheidstraining
Als je het moeilijk vindt contact te maken
met anderen, niet goed weet hoe je een
gesprek aanknoopt of niet weet hoe je
kunt reageren op kritiek, kun je meedoen
aan deze training.
Dyslexie-hulp
Faciliteiten, zoals verlengde toets tijd,
digitale toetsing, etc.
Het afnemen van een signaleringsdictee
dat wordt gebruikt om leerlingen met
spellingsproblemen in beeld te krijgen.
Bijeenkomsten voor leerlingen.
Dyscalculie-hulp
Faciliteiten, zoals verlengde toets tijd en
gebruik van hulpmiddelen bij rekenen.
Trajectklas
Als je tijdelijk niet optimaal kunnen
functioneren binnen (onderdelen van) de
reguliere onderwijssetting.

De hulp van de intern begeleider is bestemd voor alle
leerlingen, die het nodig hebben. De mentor kan je
aanmelden bij het zorgteam, dat passende hulp
uitzet.

Deze hulp is bestemd voor alle leerlingen. Je kunt
persoonlijk een afspraak maken, maar ook per e-mail
contact opnemen (zie schoolgids).
De hulp van het zorgteam is bestemd voor alle
leerlingen, die meer begeleiding nodig hebben dan de
mentor kan bieden. De mentor kan je aanmelden bij
het zorgteam.

Personeel en ouders kunnen rechtstreeks contact
opnemen met de zorgcoördinator met vragen en/of
opmerkingen.

Deze hulp is bestemd voor leerlingen uit leerjaar 1 en
2 en het examenjaar. Via de mentor word je
aangemeld bij het zorgteam.
Deze hulp is bestemd voor leerlingen uit leerjaar 1 en
2 . Via de mentor word je aangemeld bij het
zorgteam.

Als je een officiële dyslexie-verklaring hebt, krijg je
een dyslexiepas, waarop staat aangegeven van
welke faciliteiten je gebruik kunt maken.
Alle leerlingen uit de brugklas in het begin van het
schooljaar.
Voor alle leerlingen uit klas 1, die om willen leren gaan
met hun dyslexie.
Als bij jou dyscalculie is vastgesteld.
Je blijft zoveel mogelijk onderwijs volgen binnen de
reguliere onderwijssetting. De intern begeleider stelt
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Passend onderwijs/ zorgarrangement
Op basis van de vastgestelde
ondersteuningsbehoefte biedt de school
jou een individueel zorgarrangement.
Hiermee krijg je de benodigde
ondersteuning.
Studiecoaching
Twee maal per week (indien nodig)
ondersteuning bij het huiswerk.
Leerling helpt leerling
Een leerling uit een hogere klas kan tegen
een kleine vergoeding bijles geven in een
bepaald vak.

in overleg met leerling en ouders een plan van
aanpak op. Je mentor meldt je aan bij het zorgteam.
Indien de school in handelingsverlegenheid is, vraagt
de school middelen bij het Samenwerkingsverband.
Hier wordt de ondersteuningsbehoefte na een
gesprek met ouders vastgesteld.

Leerlingen met een diagnose, die moeite hebben met
het plannen en organiseren van hun schoolwerk.
Aanmelding verloopt via de intern begeleider.
Als je veel moeite hebt met een bepaald vak.
Aanmelding via de mentor.

Extra zorg extern

Zorg Advies Team
In het ZAT zijn medewerkers van de school
en een aantal externe instanties
vertegenwoordigd van meerdere disciplines
(GGD, Leerplicht, etc.)
Klantadviseur Jeugd
Er kunnen situaties ontstaan waar je met
je omgeving alleen niet uitkomt. Situaties,
die niet direct met het leren zelf of school
te maken hebben, en waar je wel over in
gesprek wilt.

In het ZAT worden cases besproken om voor
leerlingen de beste trajecten uit te kunnen zetten.

Wanneer je een gesprek wilt met de
schoolmaatschappelijk werker kun je contact
opnemen met je mentor, die je aanmeldt bij het
zorgteam.
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