
        

  
 

Zorgkaart  
 

 
De zorgcoördinator is Wilma Stam 

Voor vragen, informatie enz. is hij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-16.00 uur. 
U kunt haar het beste per e-mail bereiken: wstam@onc.nl 

 
 

Onderwijskundige zorg 
 
 

Over welke extra zorg gaat het? Wie kunnen hiervan gebruik ma-
ken? 

 

Remedial teaching/ Kurzweil 
Bedoeld voor leerlingen met problemen op het 
gebied van spelling, begrijpend lezen, ruimtelijk 
inzicht. Hulp voor dyslectische leerlingen. 

Leerlingen kunnen aangemeld worden door men-
toren, vakdocenten.  
 
Remedial teacher: mevr. Klein 
Kurzweilcoördinator: mevr. Klein 
Dyslexiecoach: mevr. Strbac 

 

Faalangstreductietraining 
Leren omgaan met faalangst. Aanmelding via mentoren, vakdocenten, 

Zorgcoördinator. 
 
Trainer: mevr. Keesmaat en mevr. Stam 

 

Studiebegeleiding 
Hulp bij het leren studeren en aanbrengen van 
structuur. Deze begeleiding is met name voor 
leerlingen die vanuit andere scholen binnenstro-
men. 

Aanmelding via mentoren, vakdocenten, afde-
lingsleider. 
 
Trainer: mevr. Van Klaveren 

 

Huiswerkbegeleiding 
Gelegenheid om binnen school huiswerk te ma-
ken.  
 

Alle leerlingen. Aanmelden via mentor of afde-
lingsleider. 

 
 
 
 



 

Sociaal-emotionele zorg 
 
 

Over welke extra zorg gaat het? Wie kunnen hiervan gebruik ma-
ken? 

 

Vertrouwenspersonen (counselors) 
Voor leerlingen die niet lekker in hun vel zitten of 
met iemand willen praten. 
Aan het begin van het schooljaar stellen de 
counselors zich persoonlijk in de klassen voor. 

Alle leerlingen kunnen zelf contact opnemen voor 
een afspraak. 
Vertrouwenspersonen: mevr. Van Haasteren, dhr. 
Spruijt 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
Hulpverlening door een schoolmaatschappelijk 
werkster van Jeugdformaat. 

Alle leerlingen. Aanmelden via zorgcoördinator. 
 
Schoolmaatschappelijk werkster: mevr. Zuijder-
wijk. Aanwezig: dinsdag en donderdag 

 

Bureau JGZ 
Hulp bij bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Aanmelden via zorgcoördinator na toestemming 

ouders. 

 

Jeugdverpleegkundige/schoolarts 
Hulp bij vragen die te maken hebben met je ge-
zondheid, lichamelijk welbevinden, drugs, alcohol 
enz. Oproepen bij veelvuldig ziekteverzuim (se-
cond opinion). 
 
De jeugdverpleegkundige en schoolarts  heb-
ben geheimhoudingsplicht. 

Alle leerlingen. 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West 
Telefoon: 088 - 054 99 99  (ma t/m vrij van 08.30 
tot 17.00 uur)  
E-mail:  info@jgzzhw.nl  
Website: www.jgzzhw.nl 
Schoolverpleegkundige: mevr. Honsbeek 

 

Ambtenaar leerplichtzaken 
Contact bij veelvuldig (ongeoorloofd) verzuim. Alle leerlingen. 

Bij te veel verzuim kunnen leerlingen opgeroepen 
worden. 
 
Ambtenaar leerplicht: mevr. Wennekes 

 

Sociale vaardigheidstraining (SOVA-training) 
Een laagdrempelige, schoolinterne training voor 
leerlingen met een (lichte) vorm van aanpas-
singsmoeilijkheden. 

Alle leerlingen. 
Aanmelding via zorgcoördinator. 
 
Trainers: mevr. Keesmaat en mevr. Stam 

 

Specifieke hulp (voorheen ambulante begeleiding) 
Deze hulp is over het algemeen voor leerlingen 
met een gediagnosticeerde stoornis. Verder ook 
voor leerlingen die bij de reguliere hulp onvol-
doende gebaat zijn. 

Aanmelden via zorgcoördinator. 
Begeleiders: 
mevr. Wagner 
mevr. Loomans 
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