
dhr. E. de Ruijter 
decaan 

dhr. J. Vos  
zorgcoördinator 

 

 

Onderwijskundige begeleiding 
 
Begeleiding door de vakdocent 
Als je door ziekte leerstof hebt gemist of als je extra uitleg nodig hebt voor één of meerdere vakken kun je 
bij je vakdocent terecht. 

Remedial teacher 
Als je heel veel moeite hebt met lezen, spelling, een vreemde taal of rekenen, kun je 
hiervoor hulp krijgen. 

Begeleiding door je mentor 
Je kunt voor alle vragen bij je mentor terecht.  

Teamleider 
Bij je teamleider kun je terecht voor organisatorische zaken. 
 
 
 
 
 
 
     
                                                             
 
 
 

 
 
Begeleiding door de decaan 
De decaan is er om je te helpen bij het kiezen van een (vervolg)school, 
studie en beroep. 

Zorgcoördinator 
De zorgcoördinator organiseert, in overleg met mentor en teamleider, 
extra ondersteuning voor jou als dat nodig is. 

Leerlingbegeleider/ondersteuningscoach 
De leerlingbegeleider/ondersteuningscoach kan worden ingezet als 
er meer ondersteuning nodig is dan de mentor kan bieden. 

 
 
 
 
 
 
    
                                                          
 
 
  

Mevr. N. Koetsier 
R.T. 

Mevr. I.J.J. Donker 
teamleider 

Mevr.  W.H.J. Postma 
teamleider 

dhr. M. Visser 
leerlingbegeleider 

dhr. J.D. Buwalda 
leerlingbegeleider 



dhr. M. Panis  
Faalangsttraining &  
vertrouwenspersoon 

mevr. A. Dekkers 
vertrouwenspersoon 

dhr. T. du Crocq 
examenvreestraining 

Sociaal emotionele begeleiding 
 
Sociale Vaardigheidstraining  (SOVA) 
Soms voel je je gespannen of je weet niet goed hoe je iets moet aanpakken. Opkomen 
voor jezelf of reageren op kritiek vind je moeilijk. Je doet je soms anders voor dan je 
bent.  Sociale vaardigheidstraining: 

 kan zinvol zijn als je in je dagelijks leven, op school moeite ervaart in het 
omgaan met anderen; 

 helpt je om sterker in je schoenen te staan; 

 vergroot je zelfvertrouwen. 

 
 
 
 
Examenvreesreductietraining 
Met deze training proberen we jou te helpen om geen last meer te hebben van black-
outs en stress voor het examen. 
 

 
 
 
 

Training Beter leren omgaan met faalangst 
Is er sprake van paniek als je iets moet presteren? Dan kun je je aanmelden voor deze 
training. 
 
 
Vertrouwenspersoon 

Als je geconfronteerd wordt met (seksuele) intimidatie,  
discriminatie of geweld, kun je een beroep doen op de 
vertrouwenspersoon.  
 
 
 
 
 
 
Struct(uur) 
Hier kun je terecht als je hulp nodig hebt bij het plannen en organiseren van schoolwerk. Struct(uur) is 
iedere maandag en dinsdag van 15.30 – 16.45 uur. De aanmelding gaat altijd via de mentor. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Als je problemen hebt waar je samen met je omgeving niet  uitkomt of waar je niet over wilt of durft te 
praten, is het  altijd mogelijk om een keer te praten met onze schoolmaatschappelijk werker. 
 
Begeleiding door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige 
De jeugdarts wil ervoor zorgen dat jij in alle opzichten zo gezond mogelijk bent. Via de mentor kun je een 
afspraak met haar maken. De jeugdverpleegkundige ziet alle leerlingen van klas 1 voor een periodiek 
onderzoek. 
 
                           

dhr. J. Vos 
SOVA  


