Zorgkaart 2019-2020
Ondersteuningscoördinatoren:
Mevr. N. Leemreis, 1 mavo/havo, 2-4 mavo
Mevr. R. v.d. Born, 1 havo/vwo, 2-5 havo
Mevr. S. v. Paridon, 1-6 vwo/gymnasium

EEN OVERZICHT VAN MOGELIJKHEDEN VOOR EXTRA ZORG EN BEGELEIDING OP HET NIEUWE EEMLAND
Over welke extra
zorg/begeleiding gaat het?

Voor wie is de
zorg/begeleiding bedoeld?

Wie verzorgt deze
begeleiding?

Hoe kan een leerling deze
zorg/begeleiding
ontvangen?

Mentoraat: Aanspreekpunt en
mentorlessen: leren leren,
individueel leren kiezen en
sociaal-emotionele
ontwikkeling

Alle leerlingen

Alle mentoren

Bij de eigen mentor, in de
mentorlessen of

Decanaat:
Studiemogelijkheden binnen
de school en afstemming op
vervolgstudie c.q. overstap
naar ander onderwijs,
keuzebegeleiding
sector/profiel- en
beroepskeuze

Mavo leerlingen
vanaf de 2e klas.
Gym/vwo en havo leerlingen
vanaf de 3e klas

Mavo: Dhr. W. Olde Meule
Havo: Mevr. D. Kooi
Gym/vwo: Dhr. H. Heerdink

Via decaanlessen (loopbaanoriëntatie), op verzoek en in de
mentorlessen

Onderwijskundige
begeleiding voor Engels,
Frans, wiskunde en
Nederlands, steunles
studievaardigheden
(steunlessen)

Alle brugklasleerlingen

Vakdocenten

1 t/m 3

Vakdocenten

De vakgerichte begeleiding is
afhankelijk van de resultaten.
Extra begeleiding in overleg
met de leerling, vakdocent en
ouders.
Duur: ca. 8 lessen vanaf
december

Remedial Teaching:
Taalondersteuning voor
dyslectische leerlingen en
leerlingen met dyscalculie

Aparte lessen voor
dyslectische leerlingen.
Leerlingen uit andere leerjaren

Mavo: Mevr. J. van Egteren
Havo: Mevr. F. Kraakman
Vwo: mevr. P. de Groot

Alle leerlingen worden in klas
1 getest op dyslexie. Extra
hulp in overleg met de
remedial teachter, mentor en
ouders.
1e klassers krijgen de eerste
vijf lessen gratis. Verder
betalen leerlingen € 12,50 per
les. Vaststellen faciliteit
toekennen dispensatie

Taalondersteuning bij
Nederlands als 2e taal:

Alle leerlingen met een
anderstalige achtergrond.
Die korter dan 2,5 jr. in
Nederland zijn geweest

Remedial Teaching

Locatie: Het Nieuwe Eemland.
Aanmelding en tarieven: zie
www.juffrouwjulia.nl

Faalangstreductietraining:
Een training voor leerlingen
die faalangstig zijn

Brugklasleerlingen en
leerlingen uit overige klassen

Orthopedagoge:
Mevr. S. Ruiter

Via de vakdocenten, de
mentoren en de leerlingen zelf.
Voor de brugklassen gratis.
Voor de overige klassen: 8
lessen = € 80,00

Personal Coach:

Alle leerlingen

Diverse docenten

Overleg teamleider, mentor en
ondersteuningscoördinator

Over welke extra
zorg/begeleiding gaat het?

Voor wie is de
zorg/begeleiding bedoeld?

Wie verzorgt deze
begeleiding?

Hoe kan een leerling deze
zorg/begeleiding
ontvangen?

Vertrouwenspersonen:

Alle leerlingen

Dhr. T. Berings
Mevr. M. Verkes

Op eigen initiatief

Sociale
vaardigheidstraining:
Het vergroten van
zelfredzaamheid en het
aanleren van sociale
vaardigheden

Leerlingen uit de onderbouw

Orthopedagoge
Mevr. S. Ruiter

Aanmelden in overleg met de
mentor, vakdocent en ouders.

Examenvreestraining:
Een training voor
examenleerlingen en
voorexamenklassen die
faalangstig zijn

Alle leerlingen

Orthopedagoge
Mevr. S. Ruiter

Op advies van de mentor, via
de ondersteunings-coördinator

Rots- en watertraining:
Weerbaarheidstraining voor
leerlingen die zich o.a.
onzeker of beïnvloedbaar
voelen in contact met anderen

Leerlingen uit groep 8 en
onderbouwklassen

Orthopedagoge
Mevr. S. Ruiter

Aanmelden in overleg met
mentor of op eigen initiatief. 8
lessen, 4 voor de zomer

Leerlingbegeleider:
Voor alle leerlingen met
sociale-, emotionele en acute
problemen

Alle leerlingen

Mevr. M. Goossen

Op advies van de mentor, via
de ondersteunings-coördinator

Leerlingmentoren (tutoren):
Bovenbouwleerlingen
ondersteunen brugklasmentoren bij de begeleiding
van brugklassen

Alle brugklasleerlingen

Tutoren

Tijdens introductieperiode,
pauzes, mentoractiviteiten en
klassenavonden

Intern Zorgoverleg:
Teamleider, interne
deskundigen,
ondersteuningscoördinatoren

Alle leerlingen

Ondersteuningscoördinator
van de afdeling, Intern
Begeleider,
Leerlingbegeleider, brugfunctionaris wijkteam,
orthopedagoog (zie verder
voor namen)

Via mentor, conrector en
ondersteuningscoördinator.
Het intern zorgoverleg komt
om de 3 weken bijeen

Intern Begeleider

Leerlingen die langdurig extra
ondersteuning nodig hebben

Begeleider:
Mevr. R. Küchler

Via de ondersteuningscoördinator

Orthopedagoog

Ondersteuning zorg

Mevr. S. Ruiter

Via de ondersteuningscoördinator. Op school, testen

GGD Eemland

Alle leerlingen in klas 2 en 4 +
leerlingen die vaak ziek zijn

GGD Eemland

Via uitnodiging van de GGD
Eemland, met vragenlijst voor
ouders, leerling en mentor +
signalering volgens GGDprotocol

EHBO:
Eerste Hulp Bij Ongelukken

Alle leerlingen

Dhr. O. Cohen
Dhr. C. Meerveld

Meldpunt: conciërge-loge

Meridiaan College, vestiging Het Nieuwe Eemland
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG Amersfoort
Postbus 151, 3800 AD Amersfoort

tel. 033 – 46 12 984
www.hetnieuweeemland.nl
info@hetnieuweeemland.nl

