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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? 

Ondersteunings-
coördinator 

Voor alle 
leerlingen die in 
aanmerking 
komen  
voor extra 
ondersteuning 

Marieke Berendse Leerlingen worden aangemeld 
door de mentor/coach 

Bewust omgaan met 
Faalangst-trainingen  
(BOF) 

Onderbouw Merel van den Burg  
Yoelle Tas 

Leerlingen van de onderbouw 
worden aan de hand van 
observaties door 
mentoren/coaches en 
vakdocenten opgegeven.  
Daarnaast hebben de leerlingen 
de mogelijkheid om zichzelf aan 
te melden. 

Examenvreestrainingen Bovenbouw Marieke Hubee 
Yoelle Tas 

Leerlingen van de bovenbouw 
worden aan de hand van 
observaties door 
mentoren/coaches en 
vakdocenten opgegeven.  
Daarnaast hebben de leerlingen 
de mogelijkheid om zichzelf aan 
te melden 

Schoolondersteuners Voor leerlingen 
met een zorg- 
arrangement 

Janneke Lak (cluster 3+4) 
Sanne Wagner (cluster 
3+4) 
 

Leerlingen die een zogenaamd 
zorgarrangement hebben, 
hebben recht op deze 
begeleiding. 

Vertrouwenspersoon Leerlingen 
Ouders 

Rob Kleiweg 
Ursula van Rest 
 

Leerlingen en ouders kunnen op 
eigen initiatief of op aanraden 
van de coach een afspraak 
maken. 

Decanaat Onderbouw/ 
bovenbouw 

Michelle Mouton (mavo) 
Sabine Brosius (HGL) 

Keuzebegeleiding, stage en 
vervolgopleiding 

Dyslexiecoaches Leerlingen met 
dyslexie 

Marike Hubee 
Natasja Zonneveld 
 

Begeleiding op het gebied van 
technisch en begrijpend lezen  
en spelling. 

Dyscalculiecoaches Leerlingen met 
dyscalculie 

Erik Fokkema 
Anja van Broekhoven 

Begeleiding op het gebied van 
rekenen. 

IZOD (intern 
zorgoverleg  
Dalton MAVO & Het 
Groene Lyceum)  
 

Zorgleerlingen Ondersteuningscoördina
tor Marieke Berendse 
Schoolmaatschappelijk 
werk Anja Slikker, 
teamcoördinatoren, 
schoolondersteuners 
Janneke Lak (cluster 3+4, 
Sanne Wagner (cluster 
3+4)  

Ouders geven  
toestemming om de  
leerling in dit overleg te 
bespreken. Het heeft de functie 
van groot overleg. 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 

Ondersteuningscoördina
tor, teamcoördinatoren, 
SMW, politie, 

Ouders geven  
toestemming om de  



jeugdverpleegkundige 
leerplichtconsulent, 
jongerenwerker, SKT, 
schoolmaatschappelijk 
werk en  
schoolondersteuners 

leerling in dit overleg te 
bespreken. Het heeft de functie 
van groot overleg. Alleen 
betrokken partijen worden 
uitgenodigd. 

Leerplichtconsulent Leerlingen die 
veelvuldig te laat 
komen en/of 
Spijbelaars, 
thuiszitters 

Leerplichtconsulent 
Marielle Hendriks 

De leerling en (eventueel) ouders 
worden door de 
leerplichtconsulent uitgenodigd, 
dit kan op school zijn of op het 
gemeentehuis. 

Schoolmaatschappelijk  
Werk  
 

Leerlingen met 
sociaal 
emotionele 
problemen, 
lastige 
thuissituatie, 
etc. 

Schoolmaatschappelijk 
werker  
Anja Slikker 

Leerlingen gaan via mentor- 
ondersteuningscoördinator -IZOD 
naar SMW. Er moet een 
duidelijke hulpvraag zijn 
geformuleerd.  
 

Schoolverpleegkundige  
 

Klas 1 en 3 
MAVO  
Klas 2 en 4 HGL 

Jeugdarts 
Nelleke Meester 
Jeugdverpleegkundige 
Nathalie Noort 
Meike van den Berg 
 

Leerlingen worden 2x keer tijdens 
hun schoolloopbaan opgeroepen 
door de schoolverpleegkunde. 

Trajectgroep 
“Planning en 
organisatie” 
Trajectgroep 
“Gedragsregulatie” 
 

Onderbouw en 
bovenbouw 

Sophie van der Heiden 
Bob Immerzeel 

Leerlingen worden aan de hand 
van observaties door 
mentoren/coaches en vakleraren 
opgegeven. 

 


