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Overzicht van mogelijkheden voor (extra) zorg en begeleiding
aan Het Baarnsch Lyceum
»  Onderwijskundige begeleiding  «

Over welke extra zorg / begeleiding gaat Voor wie is de zorg /
het?
begeleiding
bedoeld?
Zorgcoördinator
Mentoraat: aanspreekpunt + mentorlessen
(studieaanpak, omgang met elkaar,
keuzebegeleiding)
Decanaat: studiemogelijkheden binnen school en
afstemming op vervolgstudie c.q. overstap naar
ander onderwijs, begeleiding profiel-/ beroepskeuze
Remedial Teaching: incidentele ondersteuning en
diagnose bij dyslexie e.a. leerproblemen

Wie verzorgt deze Hoe kan een leerling deze zorg / begeleiding
begeleiding?
ontvangen?

Alle leerlingen

Mevr. H. Smelik

Alle leerlingen

Alle mentoren

Op initiatief van mentor of leerling; mentorlessen; ouders
kunnen mentoren direct bereiken via mail (zie schoolgids)
en voorlichtings-/ouderavonden.

Leerlingen vanaf de derde
klas

Mevr. M. v. Oldenbeek

Via decaanlessen en website.

Leerlingen met dyslexie
(overigen in overleg)

Mevr.S.  Minet

Aanmelden via de mentor.

Mevr. S. Minet

Aanmelden via de mentor.

Vakdocenten

Aanmelden via de mentor

Leerlingen klas 1 en
NT2: m.n. woordenschat, toepassing grammatica en
overige met anderstalige
ondersteuning bij leesteksten op h/v-niveau
achtergrond
Ondersteuningsmodules div. vakken
Leerlingen onderbouw
Topsport Protocol

Leerlingen met talentstatus
Dhr. N. Verhoef
NOC-NSF

Huiswerktoezicht na schooltijd

Alle leerlingen

Dhr. B. Averdijk

Bijlessen door medeleerlingen

Alle leerlingen

Bovenbouwleerlingen

Examentraining

Examenleerlingen

Vakdocenten

sme@hetbaarnschlyceum.nl

Aanmelden via afdelingsleider
Aanmelden en informatie via de website, link ‘Zorg’ bij
‘Huiswerktoezicht’. Dagelijks tussen 14.10 en 17.30.
Via de website, informatie bij Mw. N. Jansen
Keuze en plaatsing na afronding Schoolexamens

In het schoolondersteuningsprofiel (sop) staat welke mogelijkheden de school verder heeft voor leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben.
De vermelde ondersteuning is een set van afspraken die wordt gemaakt op het niveau van het samenwerkingsverband (SWV-Eemland). Zie de website: SOP
 Zie andere zijde voor sociaal-emotionele begeleiding
»  Sociaal-emotionele begeleiding  «

Over welke extra zorg / begeleiding
gaat het?

Voor wie is de zorg
Wie verzorgt deze Hoe kan een leerling deze zorg / begeleiding
/ begeleiding
begeleiding?
ontvangen?
bedoeld?

Zorgcoördinator

Alle leerlingen

Mevr. H. Smelik

sme@hetbaarnschlyceum.nl
Inloopspreekuur voor leerlingen: donderdagochtend en
vrijdag hele dag in K221
Mailcontact opnemen kan via: voo@hetbaarnschlyceum.nl
Aanmelden via de mentor is ook mogelijk.

Vertrouwenspersoon / schoolpsycholoog

Alle leerlingen

Mevr. J. Voorsluijs

Interne Begeleider

Leerlingen met gedragen/of leerproblematieken

Dhr. N. Brundel

Aanmelden via de zorgcoördinator door basisschool, ouders
of mentor

Training zelfvertrouwen (o.a. voor omgaan met
faalangst en examenstress)

Alle leerlingen

Mevr. J. Voorsluijs
Dhr. N. Brundel

Aanmelden via de mentor

Tutorproject hoogbegaafde leerlingen

Selectie uit
hoogbegaafde leerlingen

Mevr. C. de Jonge
Mevr. D. Meeuwissen
Mevr. M. Oosterbaan

Jeugdverpleegkundige
(GGD Midden-Nederland)

Alle leerlingen

Mw. E. Bilderbeek

Jeugdarts (GGD Midden-Nederland)

Bij veel ziekteverzuim

Mevr. J. van Hees

Bij ziekteverzuim kan de school advies vragen; de leerling
en zijn/haar ouders worden hiervoor bij de schoolarts
uitgenodigd.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in eigen
woonplaats: vragen over opvoeden, opgroeien en
onderwijs

Ouders, leerlingen en
mentoren

Inloopspreekuur of op
afspraak telefonisch

via de website van de plaatselijke CJG
(www.cjg*plaatsnaam*.nl) is de nodige informatie te over
het CJG van de eigen woonplaats te vinden met adres,
inloopspreekuur en telefoonnummer.

Individuele Leerlingbegeleiding

Leerlingen

Mw. van der Voet

Via zorgcoördinator of Lokaal Team Baarn

Brugfunctionaris Lokaal Team-school

Ouders & leerlingen

Mw. W. Edel

Via zorgcoördinator of gemeentesite

Ouders, leerlingen en
mentoren

Voorzitter ZAT:
Mw. H. Smelik

Voor vragen rond onderwijs en opvoeding krijgt de school
advies van externe deskundigen. Ook kan via de mentor
een advies- en/of hulpvraag van ouders of leerling aan het
ZAT worden voorgelegd.

Zorg Advies Team:
externe deskundigen, zorgcoördinator en
betrokkenen binnen de school ( mentor en
afdelingsleider)

Aanmelden via de mentor; selectie via test en gesprek.
Leerlingen klas 2 krijgen een vragenlijst m.b.t. hun
gezondheid en welbevinden en worden uitgenodigd voor
een gesprek. Aanvragen v.e. gesprek via 033-4678111

Zie andere zijde voor onderwijskundige begeleiding

