ROUTEKAART Ondersteuning leerlingen 2020-2021

Interne zorg en
begeleiding
Zorgcoördinator

De zorgcoördinator regelt de hulp binnen school en onderhoudt de contacten met de
hulpverlening buiten school. De school biedt een aantal vormen van kortdurende
specialistische hulp (*) aan. De aanvraag daarvoor door de mentor/ jaarlaagcoördinator
verloopt altijd via de zorgcoördinator.
mevr. Hopman
mevr. Hartog
h.hopman@reviusdoorn.nl
m.hartog@reviusdoorn.nl
kamer 8.01
kamer 2.11

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zijn/haar mentorleerlingen en ouders. Zij
kunnen bij de mentor terecht met vragen over studievaardigheden, studievoortgang,
persoonlijke ontwikkeling en sociaal-emotionele problemen. De mentor spreekt over deze
zaken met leerlingen individueel en in klassenverband. In de onderbouw gebeurt dit
wekelijks.

Jaarlaagcoördinator (JLC)

De jaarlaagcoördinator ondersteunt mentoren bij de begeleiding van leerlingen. Na de
mentor is hij of zij het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Speciale
verlofaanvragen lopen via haar of hem.
Brugklas
V3
mevr. Hartog
mevr. Ruijgrok
m.hartog@reviusdoorn.nl
s.ruijgrok@reviusdoorn.nl

Voor alle leerlingen

Voor alle leerlingen

Voor alle leerlingen

Leerlingbegeleider (*)

Voor alle leerlingen

M 2-4
dhr. Couwenberg
j.couwenberg@reviusdoorn.nl

V4
mevr. Gaastra
i.gaastra@reviusdoorn.nl

H 2-3 en V2
mevr. Kalsbeek
k.kalsbeek@reviusdoorn.nl

V 5-6
dhr. De Jong

H 4-5
mevr. Haesenbos
l.haesenbos@reviusdoorn.nl

V6
dhr. Veenman
f.veenman@reviusdoorn.nl

s.dejong@reviusdoorn.nl

Bij problemen in of buiten school die het functioneren op school moeilijk maken, kan een
gesprek met een leerlingbegeleider helpen.
dhr. Braaksma
mevr. Van Iterson
f.braaksma@reviusdoorn.nl
(jeugdtherapeut)
kamer 2.11/2.12
i.vaniterson@reviusdoorn.nl
kamer 2.11/2.12

Vertrouwenspersoon

Voor alle leerlingen

Voor alle uitingen van ongenoegen die te maken hebben met onzorgvuldig handelen door de
school of met (seksuele) intimidatie, agressie, racisme en discriminatie kunnen leerlingen
terecht bij de vertrouwenspersoon.
mevr. Alkema
mevr. Hazenbosch
e.alkema@reviusdoorn.nl
r.hazenbosch@reviusdoorn.n

dhr. Van Helden
w.vanhelden@reviusdoorn.nl

Anti-pestcoördinator (*)

De anti-pestcoördinator coördineert de hulp en ondersteunt docenten hierin.
mevr. Van Iterson
i.vaniterson@reviusdoorn.nl

Decaan

De decaan begeleidt leerlingen en ondersteunt ouders bij het maken van een keuze voor een
profiel en verdere keuze voor studie en beroep. De begeleiding is zowel individueel als in
klassenverband.
mevr. Memelink (mavo/havo)
mevr. Verbeek (vwo)
m.memelink@reviusdoorn.nl
i.verbeek@reviusdoorn.nl
kamer 2.03
kamer 2.03

Voor alle leerlingen

Voor leerlingen:
mavo-klassen 2, 3 en 4
havo-klassen 3, 4 en 5
vwo-klassen 3, 4, 5 en 6

Remedial teacher (*)

De Remedial teacher begeleidt dyslectische leerlingen, leerlingen met leerproblemen en
leerlingen die door ziekte een leerachterstand hebben opgelopen.
mevr. Hopman
mevr. De Vries
h.hopman@reviusdoorn.nl
j.devries@reviusdoorn.nl
kamer 2.11
kamer 2.12

FaalangstreductieTrainer (*)

De faalangstreductietrainer geeft een korte training aan leerlingen bij wie faalangst of
schoolstress gesignaleerd is.
mevr. Schmatz
mevr. Sanders
v.schmatz@reviusdoorn.nl
e.sanders@reviusdoorn.nl

Voor alle leerlingen

Voor alle leerlingen

mevr. Nieto Fargallo
m.nieto@reviusdoorn.nl

Studiecoach (*)

De studiecoach geeft extra begeleiding aan leerlingen op het gebied van
studievaardigheden.
mevr. Alkema
dhr. Van Lavieren
e.alkema@reviusdoorn.nl
j.vanlavieren@reviusdoorn.nl

Begaafdencoach (*)

De begaafdencoach geeft extra begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen om beter te
kunnen functioneren op school.
mevr. Gaastra
mevr. Schmatz
i.gaastra@reviusdoorn.nl
v.schmatz@reviusdoorn.nl

Begeleider Passend
Onderwijs (*)

De begeleider Passend Onderwijs ondersteunt leerlingen met een Ontwikkelingsperspectief
Plan (OPP) voor de duur van tenminste een schooljaar.
dhr. Van Helden
w.vanhelden@reviusdoorn.nl

Villa Revius (*)

Villa Revius biedt passend onderwijs aan leerlingen die het reguliere onderwijs tijdelijk niet
kunnen volgen.
mevr. Hopman (coördinator Villa)
mevr. Matena
h.hopman@reviusdoorn.nl
(begeleider passend
onderwijs)
l.matena@reviusdoorn.nl

Voor alle leerlingen

Voor hoogbegaafde
leerlingen

Voor leerlingen met een
OPP

Voor (gedeeltelijk)
thuiszittende leerlingen

Externe zorg en begeleiding
Schoolverpleegkundige
GGD

Alle leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen een standaard onderzoek. Soms worden leerlingen uit
hogere klassen opgeroepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de
schoolverpleegkundige, mevrouw Van Burken.
Zij is per mail en telefonisch bereikbaar evanburken@ggdru.nl (06-47836365)

Jeugdarts GGD

Bij onder meer frequent en langdurig verzuim kan een leerling een oproep krijgen van de
jeugdarts, mevrouw Sokal. DSokal@ggdru.nl ( 06-47836449). Dit is onderdeel van het
protocol verzuim.
Aanmelding op afspraak door jaarlaagcoördinator via zorgcoördinator.
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