Ondersteuningskaart Koning Willem II College
Schooljaar 2018-2019
Voor vragen kunt u terecht bij:
Zorgcoördinator

Mw. C. Willems

c.willems@willem2.nl

Koning Willem II College
Soort ondersteuning
Begeleiding/ ondersteuning

013-5436631

Voor wie

Wanneer/hoe lang

Wie

Leerlingen en ouders

Gedurende het schooljaar

Vakdocenten, mentoren en

algemeen

afdelingsleiding
Vakdocenten en mentoren dragen,
onder eindverantwoording van de
afdelingsdirecteur, in teams
gezamenlijke onderwijskundige en
pedagogische verantwoordelijkheid.

Sociaal-emotionele begeleiding

- In groepjes voor brugklassers:

- SOVA en BOF

Speciaal opgeleide docenten

Sociale vaardigheidstraining (SOVA)

intern

Training Beter Omgaan met
Faalangst (BOF)
-Individueel:

-Individuele hulp gedurende het

examenvreestraining

schooljaar voor leerlingen in de
examenklas.

Ondersteuningslessen

Leerlingen die extra hulp nodig hebben

Voor de brugklasleerlingen worden

Vakdocenten en stagiaires

- Begeleiding Nederlands en Engels in de verschillende gebieden.

deze lessen vanaf de herfstvakantie

Coördinator steunlessen dhr. O. van

- Begeleiding rekenen en wiskunde

aangeboden tot het einde van het

der Veer en mw. E. Wijnant

schooljaar tijdens de studielessen.

Dyslexiecoach

Leerlingen bij wie dyslexie is

Gedurende het schooljaar.

Mw. J. Horsten

vastgesteld of vragen hieromtrent.
Soort ondersteuning

Voor wie

Wanneer/hoe lang

Wie

Orthopedagoog

Leerlingen bij wie mogelijk een

Gedurende het schooljaar in overleg

Mw. M. van der Zandt

leerprobleem speelt.

met de afdelingsleiding. Aanmelden via
het zorgteam.

Leerlingcounselor

Leerlingen bij wie zich problemen

Gedurende het schooljaar. Aanmelden

Speciaal opgeleide docent

voordoen op sociaal-emotioneel

via het zorgteam.

mw. S. van der Valk

Gedurende het schooljaar.

Speciaal opgeleide docenten

gebied.
Vertrouwenspersonen

Leerlingen die raad nodig hebben en in

intern

vertrouwen met iemand willen praten.

Schoolmaatschappelijk werk

mw. S. van der Valk

Leerlingen bij wie zich in de

Aanmelden via zorgteam in overleg

thuissituatie problemen voordoen en

met de afdelingsleiding.

Mw. M. Wiersma

leerlingen met psychosociale
problemen.
Decanaat

Leerlingen die keuzes moeten maken

Tijdens lessen gedurende het

Vmbo: mw. H. Wielens

voor het vervolg van hun loopbaan.

schooljaar.

Havo en vwo: dhr. A. Vingerhoets

Op afspraak.
Maatwerkcoach
Ambulante begeleiders

Leerlingen die coaching voor langere

Tijdens het schooljaar in samenwerking Docenten

tijd nodig hebben.

met de ambulant begeleiders.

Leerlingen met problemen op het

Gedurende het schooljaar in

Cluster 1: dhr. T. Arts

gebied van cluster 1,2,3 en 4.

samenwerking met maatwerkcoaches

Cluster 2: dhr. P. Smolenaers

Leerlingen met epilepsie

en de zorgcoördinator. Aanmelden via

Cluster 3: mw. I. ten Cate

het zorgteam.

Cluster 4: dhr. J. Hengst
Epilepsie: mw. M. Milatz

Topsportlokaal

Zelfstudie-uren voor leerlingen uit de
topsportklassen.

Gedurende het schooljaar.

Studiecoach dhr. E. Nijssen

Topsport coördinator

Dhr. W. Koster
Mw. M. Riemslag (onderbouw)
Dhr. A. Lodewijks (bovenbouw)

Spectrum Brabant
GGD

Leerlingen die gebruik willen maken

Gedurende het schooljaar. Aanmelden

van studiebegeleiding.

via: www.spectrumbrabant.nl

Contactpersoon: mw. M. Cuppers

Leerlingen van 12-19 en hun ouders

In de 2e klas krijgen alle leerlingen een

Mw. H. Talib schoolarts

met vragen over gezondheid, leefstijl,

gezondheidsonderzoek door een

Mw. I. Litjens school-verpleegkundige

voeding, seksualiteit, genotsmiddelen,

verpleegkundige van de GGD.

extern

enz.

Veilig Thuis

M@ZL; medische advisering

Gedurende het schooljaar melden de

ziekgemelde leerling.

afdelingen de leerlingen aan.

Docenten en begeleiders die een

Telefonisch 24/7 bereikbaar.

vermoeden hebben dat er sprake is

0800-2000
www.veiligthuismiddenbrabant.nl

van huiselijk geweld en
kindermishandeling voeren de
meldcode uit.
Leerplichtambtenaar

Voor geoorloofd en ongeoorloofd

Gedurende het schooljaar.

Mw. K. Stofmeel

Via Zorg Advies Team (ZAT)

Zorgcoördinator

verzuim.
Overige externen:
GGZ
Stichting zieke leerling

Leerlingen met specifieke hulpvraag.

Mw. C. Willems

