Naam:
Klas:

ZORGKAART
havo/vwo

Heb jij een probleem of een vraag?
Praat er over met je mentor!
Of ga naar een leerlingbegeleider

Diede v/d Zee

Ria Scheffer

Abda Eddaoudi

E-mail: leerlingbegeleiding@minkema.nl

“Ik zit altijd in de stress voor een rep!”
“Mijn ouders gaan scheiden. Hoe kan ik me nu nog
concentreren?”
“Ze moeten altijd mij hebben. Ik word gepest!”
“Ik durf niet naar huis, stel dat er weer ruzie komt…”

Zit je ergens mee?
Houd het niet voor jezelf, maar praat er over!
Vind je het lastig om iets met je mentor te bespreken?
Je mag dan altijd contact zoeken met een van onze
leerlingbegeleiders of de zorgcoördinatoren.

Wat kunnen we op school voor je doen?
School kent de volgende mogelijkheden:
Bij problemen met leren:
Individuele
begeleiding

De mentor kan je helpen met
bv studie aanpak of het maken
van een planning.

Huiswerkbegeleiding

Van maandag t/m donderdag 2
uur huiswerk maken op school
na schooltijd. Aanmelden via je
mentor.

Vermoeden van
dyslexie

Bespreek het met jouw mentor.
De mentor bespreekt dit met
de zorgcoördinator.

Taalcoach

Leerlingen die een
dyslexieverklaring hebben,
kunnen bij de taalcoach advies
krijgen.

Overige
leerproblemen

Bespreek dit met je mentor; hij
of zij kan met de coördinator,
zorgcoördinator of de
orthopedagoog zoeken naar de
juiste hulp.

Bij sociale, emotionele of lichamelijke problemen:
Leerlingbegeleiders

Vind je het fijn om je verhaal
kwijt te kunnen aan iemand
anders dan je mentor? Mw. Ria
Scheffer, Mw. Abda Eddaoudi
en dhr. Diede van der Zee willen
naar je luisteren. Stuur een
mailtje:
leerlingbegeleiding@minkema.nl

Assertiviteitstraining
Klas 1 en 2

Vind je het moeilijk om voor
jezelf op te komen? Mw. Marijke
Haaksema kan je hierbij helpen
met de training “No Prob”.

Faalangst en
examenvrees

Mw. Ilse Pijnacker en dhr. Diede
van der Zee geven een
groepstraining aan leerlingen
die stress hebben bij toetsen of
het geven van presentaties.

Motorische remedial
teaching – schrijven

Wanneer je het lastig vindt om
netjes en leesbaar te schrijven,
kan mw. Eleonara Offerman dit
met je oefenen.

.

Jeugdarts / GGD

Alle leerlingen uit de 2 e en 4 e
klas worden opgeroepen voor
een onderzoek bij de GGD
verpleegkundige.
Bij regelmatig ziekteverzuim,
wordt de leerling aangemeld bij
de GGD.

Klachten

Onze school kent een klachtenprocedure. Deze is te vinden in
de digitale schoolgids en op de
site:
www.minkema.nl

Voor een aantal van de bovengenoemde vormen van
begeleiding is de school helaas genoodzaakt een
financiële bijdrage te vragen.
Soms is het nodig dat de mentor of de
leerlingbegeleiders jouw probleem bespreken met de
afdelingsleider of zorgcoördinator.
Voor vragen waar wij niet meteen een antwoord op
weten, kunnen oplossingen buiten schoolverband
gezocht worden. Dit kan rechtstreeks of via het Zorg
Advies Team (ZAT) van onze school, een team van
externe deskundigen. In het ZAT neemt vanuit de school
ook onze orthopedagoog plaats.

Voor vragen over zorgzaken:
Zorgcoördinator havo: Mw. Ingrid de wit
i.dewit@minkema.nl

Zorgcoördinator vwo: Mw. Wilhelmien Berk
w.berk@minkema.nl

