Zorgkaart voor ouders/verzorgers en leerlingen
van Het Rhedens De Tender
Op deze kaart staat welke zorg Het Rhedens De Tender kan bieden in schooljaar 2020-2021.
Voor vragen kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter of bij de zorgcoördinator via
telefoonnummer 0313 422 765.
Algemene zorg
Mentor:
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor mentorleerlingen en hun ouders. De mentor begeleidt
de mentorleerlingen op didactisch, sociaal en emotioneel gebied. Daarnaast voert de mentor
coachgesprekken met de leerlingen. De mentor begeleidt de leerlingen tevens bij de (interne) stages
en de uitstroom. Met vragen en/of problemen kan de leerling altijd bij zijn mentor terecht. Meestal
zijn gesprekken met de mentor voldoende, maar soms is er meer hulp nodig. Dan kan er een beroep
gedaan worden op het zorgteam.
Alle leerlingen krijgen per schooljaar een mentor toegewezen.
Zorgcoördinator/orthopedagoog:
De zorgcoördinator houdt zich bezig met de leerlingbegeleiding van leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op het gebied van intelligentie, didactisch stagneren,
sociaalemotionele- of gedragsproblematiek. De zorgcoördinator maakt deel uit van het zorgteam op
school en bekijkt en regelt waar extra zorg ingezet moet worden. Deze extra ondersteuning kan door
verschillende mensen uitgevoerd worden. Het zorgproces wordt vervolgens door de zorgcoördinator
bewaakt. Het is tevens mogelijk dat de zorgcoördinator een intelligentieonderzoek uitvoert of in de
klas komt kijken.
De zorgcoördinator is ma-di-wo-do aanwezig.
Onderwijskundige zorg
Over welke zorg/begeleiding gaat het?
Hoe kunnen de leerlingen deze extra
zorg/begeleiding krijgen?
Remediale hulp/pre-teaching:
De leerling kan op eigen verzoek of op
De leerlingen krijgen individueel of in een groepje extra
verzoek van de mentor (eventueel na
ondersteuning of uitdaging op een bepaald vlak. Deze
onderzoek) in aanmerking komen voor
ondersteuning wordt voor een kortdurende periode
deze hulp. De mentor vraagt die aan bij
gegeven.
de zorgcoördinator.
Tijdstip: op afspraak.
Vertrouwenspersoon:
De leerling vraagt zelf een gesprek aan
of vraagt aan de mentor een gesprek te
Bij een vertrouwenspersoon kan een leerling terecht voor
regelen.
alle vertrouwelijke problemen bij omgang met
medeleerlingen of personeel.
Tijdstip: op afspraak.
Coördinator: Mevr. E. van Laar
De onderwijsgeneralist:
De mentor kan deze begeleiding
De onderwijsgeneralist begeleidt leerlingen met specifieke aanvragen bij de zorgcoördinator.
onderwijsbehoeften en heeft een ondersteunde rol voor
Cluster 2 leerlingen hebben een indicatie
docenten om de leerling hierin tegemoet te komen.
nodig.
Verzorgd door:
Mevr. J. van Broekhoven

Sociaal-emotionele zorg
Over welke zorg/begeleiding gaat het?
Hoe kunnen de leerlingen deze extra
zorg/begeleiding krijgen?
Rots & Watertraining:
Deze training wordt in het eerste
Rots & watertraining heeft als doel leerlingen vaardiger
schooljaar aangeboden. Waar nodig kan
maken in sociale situaties. De training van weerbaarheid
de training ook op individuele basis
gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale
aangeboden worden.
vaardigheden.
Verzorgd door: Dhr. N. Weeink.
Faalangstreductietraining:
Deze training wordt in de eerste drie
Sommige leerlingen ervaren extra spanning bij het maken
leerjaren aangeboden. Leerlingen vullen
van toetsen/examens of nieuwe situaties. Soms kan deze
in de eerste weken van het schooljaar
spanning het presteren dusdanig belemmeren, dat een
een vragenlijst in. Aan de hand van deze
leerling in aanmerking komt voor een
vragenlijst wordt door de
faalangstreductietraining. Deze training bestaat uit een
zorgcoördinator in kaart gebracht wie in
aantal bijeenkomsten.
aanmerking komt voor de training. Waar
nodig kan de training ook op individuele
basis aangeboden worden.
Meiden-/jongensgroep:
De leerling kan op verzoek van de
De meiden- en jongensgroep is voor leerlingen die extra
mentor worden voorgedragen bij de
ondersteuning nodig hebben met betrekking tot thema’s
zorgcoördinator.
die spelen rondom de puberteit. Te denken valt aan
zelfvertrouwen, seksualiteit, relaties, weerbaarheid, sociale
media.
Jeugdartsarts/jeugdverpleegkundige:
De leerling kan op eigen verzoek of op
Wanneer er vragen zijn over lichamelijke, psychosociale en verzoek van de mentor in aanmerking
komen voor deze hulp. De
groei- en ontwikkelingsproblemen, kunnen leerlingen en
zorgcoördinator vraagt een consult aan
ouders terecht bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
bij de GGD.
Tijdstip op afspraak via de GGD: telefoonnummer:
088 355 60 00 of per mail: ggd@vggm.nl.
Leerlingen krijgen een oproep van de jeugdarts.
Jeugdverpleegkundige: Mevr. M. Wierenga
Jeugdarts: Mevr. M. Haagmans
Schoolmaatschappelijk werk:
Leerlingen of ouders kunnen op eigen
De leerling kan terecht met persoonlijke problemen of
initiatief of via de mentor in aanmerking
met problemen die met de ouders of het gezin te maken
komen voor deze hulp. De mentor
hebben.
vraagt die aan bij de zorgcoördinator.
Tijdstip: op afspraak.
Mevr. S. Braams, S.Braams@Incluzio.nl, 06 13 773 410
SVIB
Intensieve individuele begeleiding, waarbij gebruik
gemaakt wordt van videobeelden.
Tijdstip: op afspraak ± 4 opnames met begeleidende
gesprekken.
Coördinator: Mevr. B. Boumans.

De leerling kan door de mentor worden
voorgedragen bij de zorgcoördinator.

