
 

Zorgkaart 

De zorgcoördinator is Wilma Stam 
Voor vragen, informatie enz. is zij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-16.00 uur. 
U kunt haar het beste per e-mail bereiken: w.stam@onc.unicoz.nl  
 

Onderwijskundige zorg 

 
Over welke extra zorg gaat het? Wie kunnen hiervan gebruik maken? 

 

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 
mentoren en vakdocenten bij Marloes Star. 
 

Faalangstreductietraining 

Leren omgaan met faalangst. Leerlingen kunnen aangemeld worden door 
mentoren, vakdocenten en zorgcoördinator bij: 
Wilma Stam (w.stam@onc.unicoz.nl)  of Dennis 
Harteveld (d.harteveld@onc.unicoz.nl) 
 
Trainers:  

- Marieke Keesmaat 
- Marco Sebel 
- Linda de Jong 
- Dennis Harteveld           

  

 

Sociaal-emotionele zorg 
 

Over welke extra zorg gaat het? Wie kunnen hiervan gebruik maken? 

 

Zorg advies team (ZAT) 

Het flex ZAT (een vertegenwoordiging vanuit het 

ZAT), komt 1 x in de 2 weken bij elkaar.  

Het flex ZAT heeft een vaste samenstelling en 

bestaat uit de zorgcoördinator, de school 

maatschappelijk werkster, medewerker jeugd en 

gezinshulp, de leerplichtambtenaar, de 

jeugdverpleegkundige en de begeleider onderwijs en 

zorg.  

Het flex ZAT  bespreekt de situatie en hulpvraag van 

de leerling/ouders/verzorgers en beoordeelt welke 

extra begeleiding hij of zij nodig heeft. Soms kan het 

flex ZAT zelf hulp bieden, in andere gevallen verwijst 

het de leerling door naar specialistische jeugdhulp of 

boven schoolse voorzieningen. 

Wanneer mentor, leerling en/of ouders/verzorgers 
behoefte hebben aan meer ondersteuning en/of een 
zorgadvies, dan kan de leerling met toestemming 
van ouders/verzorgers in het flex ZAT  worden 
besproken.  
Zowel mentor, ouders/verzorgers, leerling of andere 
leden van het ZAT kunnen bij het flex ZAT 
aanschuiven om aanvullende informatie te 
verstrekken en om mee te denken over de in te 
zetten hulp. 
Zo nodig kunnen diverse disciplines bij het flex ZAT 

betrokken worden. (o.a. schoolarts, schoolagent).  

Vertrouwenspersonen (counselors) 

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

Alle leerlingen kunnen zelf of via de mentor contact 
opnemen voor een afspraak. 
Vertrouwenspersonen:  
Gudy van Klaveren (g.vanklaveren@onc.unicoz.nl)  
Daan Roovers (d.roovers@onc.unicoz.nl)  
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Schoolmaatschappelijk werk 

Ondersteuning kortdurend binnen school of 
bemiddeling naar langdurigere/gespecialiseerde 
hulpverlening buiten school door een 
schoolmaatschappelijk werkster van Schoolformaat.  

Alle leerlingen. Aanmelden via zorgcoördinator. 
Schoolmaatschappelijk werkster:  
Daniëlle Bouwmeester 
Aanwezig: ma/di/do/vrij tot 14.45 uur 

Afdeling Jeugd en gezinshulp (JGH) 

Hulp bij gedragsproblematiek/stemmingsklachten/ 
gezinsproblemen. 

Aanmelden via zorgcoördinator na toestemming 
ouder/verzorger. 

Jeugdverpleegkundige/schoolarts 

Hulp bij vragen die te maken hebben met je 
gezondheid, lichamelijk welbevinden, drugs, alcohol 
enz. Oproepen bij veelvuldig ziekteverzuim (second 
opinion). 
 
De jeugdverpleegkundige en schoolarts hebben 
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 
Jeugdverpleegkundige: Helena Wassenaar 
Schoolarts: Khatul Mahmoud 

Ambtenaar leerplichtzaken/absentenregistratie 

Contact bij veelvuldig (ongeoorloofd) verzuim. Alle leerlingen. 
Bij teveel verzuim kunnen leerlingen opgeroepen 
worden door de leerplichtambtenaar. 
Ambtenaar leerplicht: Kimberly Brewster 
Verzuim coördinator: Marga Bemener & Patrick 
Visser 

Sociale vaardigheidstraining  

Een laagdrempelige, schoolinterne training voor 
leerlingen met een (lichte) vorm van 
aanpassingsmoeilijkheden binnen het sociale 
verkeer. 

Leerlingen kunnen aangemeld worden door 
mentoren, vakdocenten en zorgcoördinator bij 
Trainers: 

- Marieke Keesmaat 
- Marco Sebel              

Rots & Water 

Een weerbaarheidstraining voor alle 1ste en 2de jaars 
leerlingen. 
Doel: groepscohesie bevorderen/leerlingen 
weerbaarder maken. 

Alle leerlingen van de 1ste en 2de klassen. 
Ingebed in het schoolprogramma. 
Trainers:  

- Silas Weinert 
- Dennis Harteveld 
- Wilma Stam 

Back to basic 

Een lik op stuk middel, waarbij uitgestuurde 
leerlingen een herstelgesprek voeren met de B2B-
trainer. Doel: voorkomen van (vervolg)uitstuur, 
signaleren probleemgedrag, mogelijkheid tot 
doorverwijzing zorg. 

Alle leerlingen 
Trainer: Dennis Harteveld 

Problematiek rondom pestgedrag 

Hulp bij vragen die te maken hebben met 
pestgedrag. 
Voor leerlingen/ouders/verzorgers en medewerkers 
ONC die direct of indirect te maken hebben met 
iedere vorm van pestgedrag. 

Anti Pestcoördinatoren: 
- Daan Veenstra (d.veenstra@onc.unicoz.nl) 
- Marco Sebel (m.sebel@onc.unicoz.nl) 

Specifieke hulp Begeleider onderwijs en zorg (BOZ-er) 

Deze hulp is voor leerlingen met sociaal emotionele 
problematiek en/of lichamelijke problematiek. 

Leerlingen kunnen aangemeld worden door 
mentoren en vakdocenten via de zorgcoördinator. 
Begeleider: Patricia Caron 
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