ZORGKAART
Sint Maartenscollege havo/vwo

Bestemd voor: ouders en leerlingen
Schooljaar 2017-2018
Extra zorg of begeleiding nodig ?
Op deze kaart staan de mogelijkheden die het Sint Maartenscollege kan bieden.
Zorgcoördinator: Guusje Marx 043-3526700
g.marx@lvomaastricht.nl
Over welke extra begeleiding / zorg gaat het ? Hoe kunnen leerlingen deze extra begeleiding
/ zorg ontvangen ?
Huiswerkbegeleiding
Alle leerlingen en hun ouders ontvangen hierover
aan het begin van het schooljaar informatie.
Studeren op school is zinvol voor leerlingen die uit
Leerlingen kunnen zich zelf aanmelden.
zichzelf moeilijk aan de slag gaan met huiswerk of
thuis geen geschikte studieplek hebben.
Huiswerkbegeleiding wordt uitgevoerd door Erudio.
Bestemd voor: Alle leerlingen.
Lokaal M2.
Keuzwerktijd (kwt) klas 1
Het is een hulples, een extra lesuur in één vak
vanaf periode 2

Ondersteuning dyslexieleerlingen
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring zijn er
een aantal compenserende en dispenserende
maatregelen, weergegeven in ons dyslexieprotocol.
(zie website)
Bestemd voor: alle dyslexieleerlingen
Remediërende begeleiding
Ondersteuning van leerlingen bij metacognitieve
vaardigheden (‘leren leren’), spelling, het
begrijpend en technisch lezen.
Faalangstreductietraining
Voor leerlingen die last hebben van stress of
faalangst bij proefwerken of overhoringen.
Bestemd voor: brugklasleerlingen
Examenvreesreductietraining
Voor leerlingen die last hebben van stress of
faalangst bij proefwerken of in examensituaties.
Bestemd voor: Bovenbouwleerlingen
Ondersteuning zorgleerlingen
De zorgleerlingen krijgen extra ondersteuning door
de counselor of door de begeleider Passend
Onderwijs.
Bestemd voor: Klas 1 t/m 6
Vertrouwenspersoon
Voor leerlingen en personeel met individuele dan
wel collectieve problemen/klachten op het gebied
van seksuele intimidatie, racisme en agressie.
Bestemd voor: Klas 1 t/m 6

Voor vwo 1 en 2 geldt dat leerlingen twee uur
kwt hebben. Een uur kunnen leerlingen een
extra les volgen bijvoorbeeld in rekenen,
Engels of een van de andere zaakvakken.
Deze les is remediërend van aard. Kwt biedt
daarnaast een mogelijkheid tot verrijking,
bijvoorbeeld door een extra uur kunst of
versterkt Duits/Frans. Kwt kan ook in het
Open Leercentrum / OLC ingevuld worden.
Alle leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen
via de mentor een aanvraag doen voor faciliteiten.
Het zorgteam bekijkt de verklaring en plaatst de
leerling op de faciliteitenlijst.

Leerlingen met een diagnose dyslexie
of vermoedens daarvan. Onderbouw:
Wekelijks
Bovenbouw: Op aanvraag
Alle brugklasleerlingen vullen in november de
School Vragen Lijst in, hieruit worden leerlingen
geselecteerd. De faalangstreductie-training vindt
plaats in periode 3.
De leerlingen komen via het interne zorgteam
terecht bij de schoolpsychologe of BPO’er voor
extra begeleiding.
Deze leerlingen zijn bekend bij het interne
zorgteam. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de
counselor wordt toegewezen of dat er begeleiding
komt van de begeleider Passend Onderwijs.
Personeel en leerlingen kunnen individueel met de
vertrouwenspersonen een afspraak maken.

Individuele begeleiding van de leerling.

begeleiding.

Schoolpsycholoog/counseling
Voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen.
Bestemd voor: Klas 1 t/m 6
School Maatschappelijk Werk (SMW)
Gericht op psychosociale problematiek.

De leerlingen komen via het interne zorgteam
terecht bij de schoolpsycholoog of counselor voor
extra begeleiding.
De leerlingen komen via het interne zorgteam
terecht bij schoolmaatschappelijk werk voor extra

Gericht op de thuis- en of schoolsituatie.
Bestemd voor: Klas 1 t/m 6
Anti-Pestcoördinator
Het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader
van pesten en het coördineren van anti pestbeleid.

Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige
Op verzoek van school of op eigen verzoek van
leerlingen en ouders kan er een gesprek/onderzoek
plaatsvinden.
Bestemd voor: Klas 1 t/m 6
Leerplichtambtenaar
Voor leerlingen die regelmatig verzuimen of te laat
komen.
Bestemd voor: Klas 1 t/m 6
Zorg Advies Team (ZAT) (intern en extern)
Er worden leerlingen besproken met complexe
problematiek waarbij meerdere disciplines
betrokken zijn.
Bestemd voor: Klas 1 t/m 6

Wijkagent/schoolagent
In geval van diefstal, bedreiging etc. Gericht
op naleving van de wet. Bestemd voor: Klas 1
t/m 6
Maatwerkklas:
Een veilige en rustige omgeving voor leerlingen die
tijdelijk niet (alle) lessen kunnen volgen, een
rustige pauzeplek nodig hebben of maatwerk in een
andere vorm van ondersteuning.

De anti-pestcoördinator wijst de weg naar
oplossingen en houdt contact totdat het pesten is
gestopt. Zo wordt voorkomen dat ouders zich van
het kastje naar de muur gestuurd voelen en de
zaak verhardt. Daarnaast zijn preventie, registratie
en advisering bij schoolveiligheidsbeleid, taken van
de anti-pestcoördinator.
Er is een screening in de tweede klas en in de
vierde klas krijgen de leerlingen een vragenlijst.
Leerlingen kunnen ook verwezen worden door het
interne zorgteam of extern ZAT. De
jeugdverpleegkundige heeft een keer per maand
spreekuur op school.
Leerlingen worden aangemeld via de leerlingcoördinator. De leerplichtambtenaar gaat bij
regelmatig verzuim een gesprek aan met leerling
en/of ouders.
Er is een spreekuur op aanvraag.
Leerlingen worden door teamleiders aangemeld bij
het interne zorgteam. De zorgcoördinator meldt de
leerling (indien nodig) aan bij het extern ZAT. Het
interne zorgteam komt wekelijks bij elkaar
(zorgcoördinator, smw, schoolpsycholoog,
counselor, begeleider Passend Onderwijs)
Het extern ZAT komt ca. 6 x per jaar bij elkaar. Aan
het extern ZAT nemen deel: GGD-jeugdarts, SMW,
GGZ, counselor, leerplichtambtenaar en de
zorgcoördinator.
In geval van calamiteiten kan door de
teamleider/zorgcoördinator contact worden
opgenomen met de wijkagent/schoolagent.
Indicatie/plaatsing vindt plaats via het interne
zorgteam. Dit gebeurt ten alle tijden in overleg met
de leerling, ouders en de mentor.

