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 Voor wie Aanpak Begeleiding 
Dyslexiescreening Alle leerlingen uit het 

eerste leerjaar en  
leerlingen uit andere 
leerjaren die 
hiervoor worden 
aangemeld door hun 
ouders of die 
uitvallen op de 
dyslexiescreening 

Dyslexietest op school Bureau Microconsult, 
zorgt ook voor de 
nabespreking ( tegen 
vergoeding ) 

Dyslexiebeleid Alle leerlingen met 
een 
dyslexieverklaring ( 
afgegeven door een 
erkende specialist ) 

Faciliteiten, zoals 
beschreven in het 
dyslexieprotocol van 
De Ring van Putten 

Mevr. Van der Hoek 

Dyscalculiebeleid Alle leerlingen met 
een 
dyscalculieverklaring  
( afgegeven door 
een erkende 
specialist ) 

Faciliteiten, zoals 
beschreven in het 
dyscalculieprotocol 
van De Ring van 
Putten 

Mevr. Heeres 

Examenvreestraining Leerlingen uit de 
examenklas die uit 
de Etav test naar 
voren komen 

Training om 
examenvrees terug te 
dringen 

Mavo: mevr. 
Brugman + mevr. 
Rieborn  
Havo/ vwo:  
mevr. Luijpen + 
mevr. Brouwer 

BOF: beter omgaan 
met faalangst 

Leerlingen uit de 
brugklas die uit de 
SVL of de Etav test 
naar voren zijn 
gekomen of die 
aangemeld worden 
door de teamleider 
of door hun ouders 

Training om faalangst 
terug te dringen 

Mevr. Kranendonk. 
 + mevr. Knops 

Steunlessen Voor leerlingen van 
de brugklas m/h en 
2 mavo  

Extra uitleg voor 
verschillende vakken 

Docenten  

Counselor/ 
vertrouwenspersoon 

Voor alle leerlingen 
die worden 
aangemeld door de 
teamleider of de 
mentor middels een 
zorgformulier of die 
zelf naar de 
counselor gaan 

Voert in vertrouwen 
gesprekken met 
leerlingen en  
behandelt in 
vertrouwen 
problemen en 
klachten met 
emotionele ( 
psychosociale ) 
achtergronden en 
klachten en 
problemen op het 
gebied van seksuele 
intimidatie. 

Mevr. Brugman, 
mevr. Kranenberg en 
dhr. Julien  

Pestcoördinator Alle leerlingen In ontwikkeling Mevr. Baljon 
Rots en Water Voor alle leerlingen 

die worden 
aangemeld door de 
teamleider of de 
mentor middels een 
zorgformulier 

Training grenzen 
stellen. 

Dhr. Van Beek 

Schoolmaatschappelijk 
werk 

Voor alle leerlingen 
die worden 
aangemeld door de 
teamleider of de 

Biedt ondersteuning 
aan leerlingen met 
sociaal, emotionele en 

Mevr. Schild 
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mentor middels een 
zorgformulier 

/of 
gedragsproblematiek. 
Neemt deel aan 
ondersteuningsteam. 

Jeugdverpleegkundige Alle leerlingen Onderzoek voor alle 
1e klas leerlingen en 
leerlingen in de 3e 
klas. 
Oproepen zo nodig bij 
verzuim. 
Neemt deel aan 
ondersteuningsteam. 

Mevr. Van Tilborgh 

Decaan Alle leerlingen die 
een vervolgopleiding 
moeten kiezen 

Begeleidt, samen met 
de mentor, leerlingen 
bij het maken  van 
een keuze voor een 
vervolgopleiding op 
het mbo/ hbo, of het 
kiezen van een 
geschikt 
vakkenpakket. 
In de bovenbouw 
begeleidt de decaan 
de leerlingen met de 
studiekeuze op 
individueel verzoek. 

Dhr. Bubberman, 
mevr. Van der Velden 
en dhr. Bentlage 

Begeleider Passend 
Onderwijs 

Leerlingen met een 
arrangement  

Begeleidt leerlingen, 
adviseert docenten en 
teamleiders en voert 
evaluatiegesprekken. 
Neemt deel aan 
ondersteuningsteam. 

Mevr. Veth 

Remedial Teaching 
Engels 

Leerlingen met een 
dyslexieverklaring. 
Aanmelding via de 
docent Engels 

Ondersteuning voor 
het vak Engels. 

Dhr. Heijdra 

ADHD-coaching Leerlingen met of 
een vermoeden van 
ADHD of ADD. 
Aanmelding door de 
teamleider of mentor 
middels een 
zorgformulier 

De coaching wordt  
afgestemd op de 
behoefte die bestaat. 
 

Dhr. Van Beek 

 


