Routekaart zorg op het CLZ
Interne zorg en begeleiding

Taak
Zorgcoördinator
voor alle leerlingen

Wie
mevr. C. Witbraad
c.witbraad@clz.nl

Wat
De zorgcoördinator is een functionaris, die primair belast is met de
zorgstromen binnen de locatie en de contacten met derden. De
zorgcoördinator is de spin in het web van de zorg op de locatie. De
werkzaamheden van de zorgcoördinator bestaan uit acties met betrekking tot
de ontwikkeling en de uitvoering van het zorgbeleid.

Mentor
voor alle leerlingen

Onderbouw: mentor per
stamgroep
Bovenbouw: aantal mentoren
per leerjaar

De mentor is de spil in de begeleiding van de individuele leerling en bewaakt
het sociale klimaat in de klas. De mentor ondersteunt de leerlingen bij hun
studie, houdt hun prestaties bij en is het eerste aanspreekpunt voor de
leerling, ouder(s) en/of verzorger(s) en vakdocenten.

Afdelingscoördinator
voor alle leerlingen

dhr. D. Platenkamp (VMBO ob)
d.platenkamp@clz.nl
mevr. D. den Breejen (VMBO
bb)
d.denbreejen@clz.nl
mevr. A. Hendriks (HAVO ob)
a.hendriks@clz.nl
dhr. C. Steenstra (HAVO bb)
c.steenstra@clz.nl

De afdelingscoördinator ondersteunt mentoren bij de begeleiding van
leerlingen. Na de mentor is hij/ zij het eerste aanspreekpunt voor leerlingen
en ouder(s).
Hij/zij volgt de leerling-resultaten binnen de afdeling en draagt zorg voor de
uitvoering van het begeleidingsprogramma.
De afdelingscoördinator draagt in samenspraak met de mentor zo nodig
leerlingen met problemen aan bij het zorgteam.

Mevr. K. van Gurp (VWO 1,2)
k.vangurp@clz.nl
Mevr. M. van Brandwijk (VWO
3,4)
m.vanbrandwijk@clz.nl
Mevr. K. Kirwin (VWO 5,6)

k.kirwin@clz.nl
Persoonlijke begeleider
voor leerlingen met een
extra ondersteuningsvraag

Op dit moment hebben we
ongeveer 15 docenten die deze
taak hebben.

De persoonlijk begeleider wordt betrokken als leerlingen een extra
ondersteuningsvraag hebben waarbij de contacten met de mentor
onvoldoende zijn voor een goede voortgang in de ontwikkeling.
In samenspraak wordt tijdens een overleg vastgesteld welke ondersteuning de
school kan bieden. Hierbij wordt gedacht en gehandeld vanuit het belang van
de leerling binnen de kaders van de schoolorganisatie.
Naar aanleiding van het overleg, legt de persoonlijk begeleider de afspraken
vast in een handelingsplan dan wel een ontwikkelingsperspectief (OPP). De
persoonlijk begeleider zorgt ervoor dat intern betrokkenen geactiveerd
worden in het realiseren van deze afspraken.
De begeleider Passend Onderwijs ondersteunt leerlingen met een
Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) voor de duur van tenminste een
schooljaar.

Begeleider Passend
Onderwijs
voor leerlingen met een
extra ondersteuningsvraag
Sociale vaardigheidstrainer
voor leerlingen uit de
onderbouw

dhr. W. van Helden
w.vanhelden@clz.nl

dhr. J. Hessing
j.hessing@clz.nl
mevr. M. van Keulen
m.vankeulen@clz.nl

Tijdens een achttal bijeenkomsten bespreken we verschillende sociale
situaties, wat daarbij ‘mis’ kan gaan, de verschillende rollen, welke manier van
communiceren zijn er, etc.

NT2 docent
Leerlingen die korter dan 6
jaar in NL onderwijs hebben
gehad
Vertrouwenspersoon
voor alle leerlingen

mevr. L. Penning
l.penning@cvog.nl

De NT2 docent verzorgt de ondersteuning voor leerlingen die Nederlands niet
als moedertaal hebben. Zij gaat onder andere aan de slag met de
woordenschat van een leerling, maar ook met het plannen van het huiswerk
als een leerling daar moeite mee heeft.
Voor alle uitingen van ongenoegen die te maken hebben met onzorgvuldig
handelen door de school of met (seksuele) intimidatie, agressie, racisme en
discriminatie kunnen leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon.

mevr. S. Gerritsen
s.gerritsen@clz.nl
dhr. H. Huiberts
h.huiberts@clz.nl

Pestcoördinator
voor alle leerlingen

mevr. S. Gerritsen
s.gerritsen@clz.nl

Faalangstreductietrainer

mevr. M. Engel
m.engel@clz.nl

Decaan

mevr. P. Platteel (VMBO)
p.platteel@clz.nl
mevr. S. Vriens (HAVO)
s.vriens@clz.nl

Rouwverwerking ‘t Lot

dhr. E. Lijklema (VWO)
e.lijklema@clz.nl
mevr. S. Blum
s.blum@clz.nl
mevr. P. Platteel
p.platteel@clz.nl

De vertrouwenspersoon is een sleutelfiguur bij het bewaken en bevorderen
van een veilig klimaat op school. Het CLZ heeft twee vertrouwenspersonen,
die zowel beschikbaar zijn voor leerlingen als voor medewerkers.
De pestcoördinator ondersteund mentoren en docenten bij vragen rondom
pesten. Ook kunnen de leerlingen rechtstreeks bij haar terecht.
De faalangstreductietrainer geeft een korte training aan leerlingen bij wie
faalangst of school stress gesignaleerd is.
In klas 2 wordt een faalangst screening gedaan om te kijken welke leerlingen
deel zouden kunnen nemen aan de faalangstreductietraining.
De decanen (vmbo, havo en vwo) begeleiden de leerlingen bij de
richtingkeuze, de profielkeuze en begeleiden de leerlingen ten aanzien
van de studiemogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Ook begeleidt de
decaan de leerlingen die overstappen van de ene afdeling
van de school naar een andere.
De begeleiding is zowel individueel als in klassenverband.

Rouw bij jongeren kan zich op verschillende manieren uiten.
Verwerking van verdriet en het gemis van een familielid binnen een gezin is
ook niet tijdgebonden. Deze jongeren kunnen belemmerd worden in hun
functioneren in de klas en in hun schoolwerk. Vaak kunnen zij hun verdriet
ook niet delen met leeftijdsgenoten. Sinds schooljaar 2017/18 werkt de school
daarom met een zogeheten rouwverwerkingsgroep. Twee docenten hebben
een training gevolgd en hebben met jongeren van onze school in zeven
bijeenkomsten gewerkt, gesproken en samen ervaringen gedeeld. Via een
formulier en een informatieavond voor ouders of verzorgers kunnen
leerlingen aangeven of ze wel of niet willen deelnemen. Het is dus op
vrijwillige basis. Het zijn zowel voor de leerlingen als hun ouders/ verzorgers
en de begeleidende docenten intensieve, bijzondere en zeer waardevolle
avonden.

Externe zorg en ondersteuning (deelnemers ZAT)
Taak
Schoolverpleegkundige(n)

Wie
mevr. H. Walet
HWalet@ggdru.nl

Wat
Alle leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen een standaard onderzoek. Soms worden
leerlingen uit hogere klassen opgeroepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door de schoolverpleegkundigen.

Jeugdarts

dhr. G. Tan
GTan@ggdru.nl

Centrum voor Jeugd en
Gezin

Voor leerlingen uit de
gemeente Zeist:
mevr. M. Poort
m.poort@cjgzeist.nl

Leerplichtambtenaar

Per gemeente verschillend.

Bij onder meer frequent en langdurig verzuim kan een leerling een oproep
krijgen van de jeugdarts. Dit is onderdeel van het protocol verzuim.
Aanmelding op afspraak door jaarlaagcoördinator via zorgcoördinator.
Het CJG is er voor iedereen in de gemeente die een kleine of grote vraag heeft
over opvoeden en opgroeien van kinderen van 0-23 jaar.
Als ouders/verzorgers kunt u bij het CJG terecht voor advies en tips of hulp
over opvoeden en opgroeien van uw kind.
Ook kunt u contact opnemen met het CJG als u denkt dat uw kind jeugdhulp
nodig heeft. Alle hulp en advies is gratis en onpartijdig.
De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht
naleven. Hij geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om
naar school te gaan. Ook licht hij voor over wat de gevolgen zijn als leerlingen
en ouders de Leerplichtwet overtreden.

