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Om onze leerlingen zo goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te
kunnen begeleiden, bieden we verschillende vormen van ondersteuning,
variërend van de normale leerlingenbegeleiding van de docent tot meer
specifieke hulp.
De mentor heeft een spilfunctie bij de begeleiding van leerlingen. Voor
een leerling die op school onverhoopt vastloopt, kan de mentor het
ondersteuningsteam inschakelen.

BINNEN DE WAARD BIEDEN WE DE VOLGENDE
ONDERSTEUNING AAN LEERLINGEN:

VIP-traject
Op De Waard willen wij er zoveel mogelijk aan bijdragen dat de overstap
vanaf de basisschool soepel verloopt. Daarom hebben we voor de
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een VIP traject. We
gaan dan samen met de ouders en het kind in gesprek en kijken wat er
nodig is om de overgang naar De Waard goed te laten verlopen.

Individuele begeleiding
Sommige leerlingen krijgen tijdens hun schoolloopbaan met (leer)
problemen te maken. Wanneer de problemen een soepele leerroute
blokkeren, wordt er extra ondersteuning ingezet. Een leerling kan
bijvoorbeeld hulp krijgen van de mentor of een van onze
leerlingbegeleiders.
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Dyslexie
Leerlingen met een dyslexieverklaring komen op basis van ons
dyslexieprotocol in aanmerking voor dispenserende en compenserende
maatregelen. De leerling krijgt een faciliteiten (groene) kaart, zodat de
docent weet dat de leerling gebruik mag maken van extra mogelijkheden,
bijvoorbeeld meer tijd en het gebruik van hulpmiddelen bij toetsen en
examens. Het dyslexieprotocol vindt u op onze website.

Dyscalculie
Leerlingen met dyscalculie of rekenproblemen kunnen begeleiding
krijgen. Deze begeleiding wordt gegeven in perioden van ongeveer acht
weken. Tijdens een periode (en ook daarna) wordt gekeken of de leerling
nog extra hulp nodig heeft of dat de leerling voldoende handvatten heeft
om het zelfstandig te proberen. Tijdens de begeleiding wordt gekeken
naar hoe om te gaan met hulpmiddelen, het bijwonen van
begeleidingslessen, het herhalen van lesstof en plannen. Op onze
website leest u meer in ons Protocol dyscalculie & rekenproblemen.
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SOVA training
Een SOVA training is bedoeld voor leerlingen die sociaal nog niet zo
vaardig zijn en hierdoor problemen ervaren in de dagelijkse omgang met
leeftijdsgenoten en volwassenen. Tijdens de training wordt er in een klein
groepje geoefend met sociale situaties en worden er verschillende
(sociale) vaardigheden geleerd.

Faalangsttraining
Faalangst is een vorm van angst. Het is de angst dat je niet voldoet aan
de gestelde verwachtingen. Faalangst uit zich op veel manieren. Tijdens
de (individuele) training krijgen leerlingen tools om hun zenuwen en
angst de baas te worden.

Impulstraining
Deze training is bedoeld voor leerlingen die het lastig vinden om met
prikkels om te gaan. Dit kan leiden tot conflicten met leerlingen en
docenten en met grensoverschrijdend gedrag. Tijdens deze training
wordt op een positieve manier geoefend hoe je je impulsen onder
controle kunt houden.
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Examen(vrees)training
Leerlingen die erg nerveus zijn voor het examen zijn welkom bij deze
training. We bespreken hoe je een examen goed voorbereidt en
bespreken hoe je je zenuwen in bedwang kunt houden. Zo gaan de
leerlingen met meer zelfvertrouwen het examen in.

Maatwerkklas – P2-lokaal
De maatwerkklas is bedoeld voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Dit kan te maken hebben met:
–
–
–
–
–

het snel overprikkeld raken in de klas,
het tijdelijk niet kunnen werken in een klassensituatie,
verstoorde relatie tussen docent en leerling,
studieachterstand in verband met ziekte,
het niet meer naar school durven of willen.

De maatwerkklas is een plek waar leerlingen in een rustige omgeving
kunnen worden opgevangen en waar het onderwijsproces kan worden
voortgezet. Het verblijf is van korte duur. Zodra het kan, keert de leerling
weer terug naar de klas.
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Meer weten?
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je na alle informatie die je hebt
gekregen, nog steeds vragen hebt. Neem dan contact met ons op. Dit
kan op verschillende manieren:
dewaard@cambiumcollege.nl
0418 – 512408
www.cambiumcollege.nl
Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel

www.cambiumcollege.nl/groep-7-8/
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