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Over welke extra 

begeleiding/zorg gaat het?  

  

Voor wie is deze 

begeleiding /zorg 

bestemd?  

Wie verzorgt  
De extra begeleiding/zorg?  

Hoe kunnen 

leerlingen deze 

extra  begeleiding/ 

zorg ontvangen?  

Ondersteuningscoördinator  Voor alle leerlingen die 

in aanmerking komen  
voor extra 

ondersteuning  

Valérie van Heijzen 

  

Leerlingen worden 

aangemeld door de 

mentor  

Bof  
8 bijeenkomsten  

Bovenbouw, onderdeel 

examentraining  

Ilse Verkade 

  

 

  

De training is 
bedoeld voor klas 4 
mavo en klas 4 HGL 
(volgend jaar klas 4 
mavo, klas 3 HGL en 
4HGL, het jaar erna 
voor 4 mavo en 3 
HGL). 

Leerlingen van de 

onderbouw worden 

aan de hand van 

observaties door 

mentoren en 

vakdocenten 

opgegeven. 

Daarnaast hebben 

de leerlingen de 

mogelijkheid om  

zichzelf aan te 

melden.  

Schoolondersteuner  Voor leerlingen met 

een zorgarrangement  

Cees Schuuring (cluster 4)  

Gees Wagner (cluster 3)  

Leerlingen die een 

zgn.  
zorgarrangement 

hebben, hebben recht 

op deze begeleiding  

Vertrouwenspersoon  

  

  

  

  

  

Leerlingen 

Ouders  
Marieke Berendse  
Rob Kleiweg  

  

  

Leerlingen en  
ouders kunnen op  

eigen initiatief  of op 

aan raden van de 

mentor een afspraak 

maken  

Decanaat   Onderbouw/bovenbouw  Diane Zuidgeest  Keuzebegeleiding, 

stage en 

vervolgopleiding  



Dyslexiecoach  Dyslectische leerlingen   Danielle van Vliet 

  

  

Begeleiding op het 

gebied van 

technisch en 

begrijpend lezen  

en spelling, 

specialisatie 

dyslexie, in de klas.  

  

IZOD/G (intern zorgoverleg  

Dalton/ Groen Lyceum)  

Tijdstip: 1 x per maand  

Zorgleerlingen  Ondersteuningscoördinator 

Valérie van Heijzen 

Schoolmaatschappelijk 

werk (Linda van der Plas) 

Afdelingscoördinatoren, 

schoolondersteuner Cees  

Schuuring (cluster 4) en 

Gees Wagner (cluster 3) 

In dit overleg worden 

leerlingen besproken 

die meer dan de 

basiszorg van de 

mentor/coach nodig 

hebben  

     

ZAT (externe zorgteam) 

Op afroep  

Leerlingen die externe 

zorg nodig hebben  

Ondersteuningscoördinator 

en schoolleiding, SMW, 

politie, 

jeugdverpleegkundige 

leerplichtambtenaar, 

jongerenwerker, SKT, 

schoolmaatschappelijk 

werk en  

schoolondersteuner  

Ouders geven  

toestemming om de  

leerling in dit overleg 

te bespreken. Het 

heeft de functie van 

groot overleg. Alleen 

betrokken partijen 

worden uitgenodigd.  

Leerplichtambtenaar  Leerlingen die 

veelvuldig te laat 

komen/spijbelaars  

Leerplichtambtenaar  

 

  

  

De leerling en 

eventueel ouders 

worden door de 

leerplichtambtenaar 

uitgenodigd, dit kan 

op school zijn of op 

het gemeentehuis.  

Schoolmaatschappelijk  

Werk  

Tijdstip: 1 x per week  

Leerlingen met sociaal 

emotionele problemen, 

lastige thuissituatie, 

etc.  

Schoolmaatschappelijk 

werkster  

Linda van der Plas 

  

Leerlingen gaan via 

mentor- 

ondersteunings- 

coördinator -IZOD 

naar SMW. Er moet 

een duidelijke 

hulpvraag zijn 

geformuleerd.  

Ouders zijn niet altijd 

op de hoogte.  

Schoolverpleegkundige  

Tijdstip: 1x per jaar  

  

Klas 1 en 3 Dalton 

Klas 2 en 4 HGL  

Schoolverpleegkundige  

Lenie van Paassen  

  

  

Leerlingen worden 

2x keer tijdens hun 

schoolloopbaan 

opgeroepen door de  

schoolverpleegkunde  

  

  


