
* Wilt u contact opnemen via e-mail, klik op de naam van de desbetreffende persoon.

Stroomdiagram Zorg voor onze leerlingen                            

Orthopedagoog

Eerste aanspreekpunt 
leerling, ouders en 

collega's. 
Dagelijkse begeleiding 

leerling

Mentoren, docenten en 
ouders nemen persoonlijk of 

via mail contact op.

Mevr. L. 
Verstappen

N.V.TZorgcoördinator

Coördineert de interne 
zorgtrajecten, geeft 

antwoord op en adviseert 
bij zorgvragen, voorzitter 

ZAT

Persoonlijk of via mail N.V.T. N.V.T.Mentor

Analyse en interpretatie 
zorgdossiers, meedenken/ 
adviseren m.b.t. complexe 

onderwijszorgvraagstukken,
begeleiding syntheseklas 

en docenten.

Vanuit zorgteam of ZAT. Mevr. P. Kluskens
Traject afhankelijk van de 

situatie.

Leerlingbegeleiding

Begeleiding van de 
leerling op 

sociaal-emotioneel 
gebied en bij 
crisissituaties

Leerling neemt zelf contact 
op of via mentor. Dhr. P. Beurskens

Individuele gesprekken, contact 
met ouders, eventueel 

doorverwijzing.
Sociale vaardigheidstrainingen

Dyslexiecoach                

Begeleidt leerlingen met 
een dyslexieverklaring en 
adviseert bij vermoedens 

van dyslexie.

Indien in bezit van een 
dyslexieverklaring 

rechtstreeks contact. Bij 
vermoedens:  via de mentor

Mevr.                
M. Seelie,     

mevr. K. Vincken

Volgens 4 verschillende routes 
(zie stroomschema dyslexieplan)

Leerlingcoördinator

Oppakken van 
pestincidenten, bijhouden 

van verzuim, contact 
leerlingen, docenten, 

ouders en zorgverleners

Via mail of in C102

V. Boelens, P. v.d. 
Hombergh
P. Koolen,          

J. Verstappen
T. Beek,           

R. Hermans

N.V.T.

Waarvoor?Wat? Contact? Wie?* Vervolg?
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Ambulant  
begeleiders

Voor leerlingen die 
minder presteren of zelfs 

blokkeren in 
schoolprestaties, ondanks 
goede voorbereiding op 

de leerstof

De mentor vraagt RT 
aan via het Google 
formulier in de map 

Sint Ursula, map Zorg.

mevr. C. Schols
mevr. I. van Loo

Hulp individueel of in kleine 
groepjes. Lln. geven aan wat ze 

willen leren. Duur max. 3 
maanden, daarna verlenging of 

doorverwijzen mogelijk.

Remedial  teachers

Ondersteuning op het 
gebied van studieaanpak 
technisch lezen, spelling 

en begrijpend lezen.

Via mentor
Mevr. M. Bouwens
Mevr. D. Schreurs
Dhr. F. Mennen

De uitkomst van een 
intakegespek met een van de 

trainers is bepalend voor 
deelname aan een training.

Faalangstreduct ie-  
t rainers

Begeleiding van lln. met 
psychiatrische-  of 

gedragsproblematiek. 
Begeleiding van 

docenten.

Vanuit zorgteam of 
ZAT en altijd alleen 
met toestemming 

ouders.

Mevr. S. Ellemans
Dhr. T. Boon

Traject afhankelijk van de 
situatie.

Vertrouwenspersoon 
leerlingen

Als leerlingen problemen 
ervaren /  willen praten 

m.b.t. ongewenste 
omgangsvormen op 

school

Leerling neemt 
persoonlijk contact op 

of via mail.
Lokaal E108

Mevr. M. Bouwens Eenmalig gesprek, daarna volgt 
(eventueel) een actie.

Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG)

Leerlingen kunnen op 
eigen init iat ief naar het 
spreekuur gaan als ze 

willen praten over sociaal 
emotionele problemen.

Leerling gaat naar het 
spreekuur op dinsdag 
van 12.00 tot 14.00 

uur in E108

Medewerker CJG
Doorverwijzing/verdere 

gesprekken altijd na 
toestemming van ouders.

Synthese mentor

Aanspreekpunt mentoren, 
docenten en ouders. 

Dagelijkse begeleiding 
synthese lln. Begeleiding 

schakelproces.

Via mail of in 
E105/E107/E113

mevr. K. De Jong    
mevr. D. v.d Plaat
dhr. L. Buysrogge

mevr. M. Bemelmans

Coaching van docenten

Wat? Waarvoor? Contact? Wie?* Vervolg?

*Wilt u contact opnemen via e-mail, klik op de naam van de desbetreffende persoon.
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De teamleiders en 
leerlingcoördinatoren 

bepalen n.a.v. overleg 
met de 

anti-pestcoördinator en 
zorgcoördinator in 

welke lagen preventie 
wordt ingezet

Mevr. M. Bouwens
Mevr. N. Hutjens N.V.TCoördinator sociale 

veiligheid
Coördineert de preventie 

van pestgedrag

Wat? Waarvoor? Contact? Wie?* Vervolg?

Samenstelling van het  zorgteam:

Zorgcoördinator
Orthopedagoog
Mentor
Ouders (bij voorkeur)
Leerlingcoördinator
Leerlingbegeleiding
Interne zorgverleners
Ambulant begeleider

Samenstelling van het  ZAT (zorgadviesteam)

Zorgcoördinator
Mentor
Orthopedagoog
Ouders (bij voorkeur)
Leerlingcoördinator
Ambulant begeleider
Externe zorgverleners (bv. CJG)
Interne zorgverleners
Leerplicht ambtenaar
Politie
Schoolarts

*Wilt u contact opnemen via e-mail, klik op de naam van de desbetreffende persoon.
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