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VOORWOORD
Op het Nuborgh College bieden we
TotaalOnderwijs. Dat betekent dat we
het belangrijk vinden dat we naar
méér dan onderwijs streven. Veluvine
heeft als doel leerlingen te vormen tot
mensen met oog en hart voor hun
naaste.
We willen dat iedereen zich prettig
voelt bij ons op school. Goede
ondersteuning is daarom belangrijk.
In deze folder vertellen we je hoe
de ondersteuning eruitziet die jij en
je ouders van ons mogen verwachten,
dit noemen wij de
basisondersteuning. Daarnaast
vertellen we hoe de ondersteuning
eruit kan zien als je (tijdelijk) iets
extra’s nodig hebt.
We proberen aan jou passend
onderwijs te bieden. Dit betekent dat
we onderwijs bieden dat bij jouw
mogelijkheden en je ontwikkeling
past.
We streven er altijd naar dat je zo snel
mogelijk zonder de extra
ondersteuning mee kan doen aan het
reguliere onderwijsprogramma.

EEN SCHOOL WAAR WE
OOG HEBBEN VOOR
ELKAAR
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DE BASIS

SAMENWERKING
KIND-OUDER-SCHOOL
Het is voor de ontwikkeling van elke
leerling belangrijk dat er een goede
samenwerking is tussen de leerling,
ouder(s) en de school.
Hierdoor zijn we goed op de hoogte
hoe het thuis én op school gaat. Zo
krijgen we een goed beeld van wat je
nodig hebt en kunnen we je nog
beter ondersteunen.
Daarom vinden we het belangrijk dat
je ouder(s) eventuele zorgen of
gebeurtenissen die invloed hebben op
jou met de mentor delen. We vinden
het namelijk belangrijk om alles te
weten, ook al hebben problemen niet
altijd direct invloed op iemands
functioneren.

BASISONDERSTEUNING
Voor zowel de leerlingen alsook de
ouders is de mentor het eerste
aanspreekpunt. De mentor wil jou
leren kennen en zorgt ervoor dat
iedereen goed en plezierig met elkaar
omgaat. Met vragen of problemen
kunnen jij en je ouder(s) altijd bij je
mentor terecht.
De mentor heeft oog voor de
ontwikkeling van elke leerling. Zowel
individueel als in de groep. Daarnaast
begeleidt de mentor het leerproces
van de leerling en bevordert de
mentor de leervaardigheid van de
leerling. De mentor heeft met de
leerlingen ook gesprekken over hun
loopbaan. Bovendien leert de mentor
de leerling in toenemende mate
zelfredzaam te zijn en meer
verantwoordelijkheid te nemen.
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ONDERSTEUNINGSTEAM
INTERN
ONDERSTEUNINSSTEAM
Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator zorgt
ervoor dat alle begeleiding goed op elkaar
wordt afgestemd. Hij ondersteunt de
ondersteuningscoaches, de mentoren en
docenten bij het begeleiden van
leerlingen. Daarbij worden verschillende
vormen van leerling-ondersteuning op
elkaar afgestemd. De
ondersteuningscoördinator onderhoudt
ook de contacten met de externe
zorgpartners.

Ondersteuningscoaches
Leerlingen die tijdelijk of stuctureel een
steuntje in de rug nodig hebben, kunnen
een ondersteuningscoach krijgen. Samen
met de leerling en ouder(s) wordt
besproken hoe deze ondersteuning
eruitziet. Coaches kunnen ook ingezet
worden in een klas voor een korte of
langere periode.

PLUSPUNT
Pluspunt is een bovenschools expertiseteam
dat bestaat uit een onderwijsdeskundige en
orthopedagoog. We kunnen Pluspunt
inschakelen als we advies, coaching of
voorlichting nodig hebben. Teamleiders of
de ondersteuningscoördinator kunnen een
leerling aanmelden.

SAMENWERKINGSVERBAND
Het Nuborgh College is aangesloten bij het
samenwerkingsverband Stichting
leerlingenzorg Noord-West Veluwe. Hier
kunnen we terecht voor advies. Heeft een
leerling meer ondersteuning nodig dan wat
wij kunnen bieden, dan is het voor ons
mogelijk om hier een arrangement aan te
vragen. Met dat arrangement kunnen we
passende ondersteuning inkopen.
We kunnen het samenwerkingsverband ook
inschakelen als we op onze school de
passende ondersteuning niet (meer) kunnen
bieden.

.
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EXTRA
ONDERSTEUNING
REMEDIAL
TEACHING

Moeite met rekenen of taal? Dan bieden we begeleiding door middel van
remedial teaching (rt). Rt is een vorm van specifieke hulpverlening aan leerlingen
met leerproblemen, een leerachterstand of met een leerstoornis, zoals dyslexie
en dyscalculie. Soms krijgen we van de basisschool te horen dat RT gewenst is,
dan starten we dat zo snel mogelijk in de brugklas op.

STRUCT(UUR)

Van maandag tot en met
woensdag bieden we van 15.3016.45 Struct(uur) aan. Dit is voor
leerlingen met een hulpvraag op
het gebied van leren, plannen,
en overzicht hebben en houden,
maar ook op het gebied van
bijvoorbeeld omgaan met
concentratieproblemen. Samen
met een coach wordt een
periode aan concrete doelen
gewerkt.

FAALANGSTREDUCTIETRAINING
Presentatie of examen? Het is
natuurlijk heel erg spannend.
Sommige leerlingen vinden het
zelfs zo spannend dat ze last krijgen
van paniek, een black-out of andere
lichamelijke klachten. Soms
presteren leerlingen hierdoor
minder goed dan ze eigenlijk
kunnen. We proberen je daarmee te
helpen, zodat je minder last zult
hebben van faalangst of
examenvrees.

MINDSETTRAINING

Aan de hand van thema's zoals
doorzetten, durven fouten
maken, helpende gedachten en
kwaliteiten gaan we op een
creatieve manier opzoek naar
manieren om onze mindset te
trainen. Je leert jezelf beter
kennen en je leert met en van
elkaar.
Hopelijk geeft dat je een zetje in
de positieve richting!

LOOPBAANORIENTATIE
EN
BEGELEIDING
Aan de hand van activiteiten en
begeleiding ondersteunen we je om
bewuste loopbaankeuzes te maken.
De begeleiding is erop gericht om
keuzes te maken die passen bij je
kwaliteiten en interesses.
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EXTRA
ONDERSTEUNING

1. Lwoo
Sommige kinderen hebben leerachterstanden of hebben om andere redenen
leerwegondersteuning (lwoo) nodig. Dit wordt dan aangegeven en aangevraagd door
de basisschool. Als een leerling bij ons wordt aangemeld met een lwoo-indicatie, volgt
een gesprek met de teamleider en de ondersteuningcoördinator. Ook nemen we vaak
contact op met de intern begeleider en/of de groep 8 leerkracht.
Samen brengen we in kaart welke ondersteuning passend is, dit leggen we vast in een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
2. Bij signalen
Als
mentor
W de
AN
N E Edoor
R Egesprekken
X T R A met leerlingen, ouder(s) of docenten signalen krijgt
dat extra ondersteuning wenselijk is, bespreekt de mentor dit met de teamleider en
ONDERSTEUNING?
ondersteuningscoördinator. Samenwerking met thuis vinden we erg belangrijk,
samen gaan we op zoek naar passende ondersteuning.

.
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