
ONDERSTEUNING 
’Wij doen wat werkt!

Op het vmbo wordt veel gedaan om het onderwijsaanbod  
te verbreden en de kwaliteit te verhogen. 
Vanuit de basis van de school, de Bijbel, werken we elke dag 
met de leerlingen aan hun ontwikkeling tot ‘een zelfstandig, 
sociaal en christelijk denkend mens’. Daarbij houden we  
rekening met de mogelijkheden van een ieder. Dit betekent 
dat leerlingen onderwijs krijgen op hun niveau.

De leerling moet zich veilig voelen op school. We werken  
dan ook steeds aan het versterken en verbeteren van de  
leeromgeving. De mentor is hierin een belangrijke spil.  
Hij/zij begeleidt elke leerling apart en de klas als groep.  
Hij/zij is de eerst verantwoordelijke en het aanspreekpunt  
voor ouders, leerlingen, docenten en gespecialiseerde  
begeleiders. 

   ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN VOOR LEERLINGEN

Naast de aandacht voor alle leerlin gen bieden we ook 
extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. 
Ondersteuning is een pakket aanvul lende voorzieningen 
om de leerling specifieke hulp te bieden en docenten te 
ondersteunen in hun onderwijs. 

Dyslexie
Leerlingen met dyslexie hebben moeite met lezen en spellen. 
Deze categorie leerlingen krijgen een dyslexiepas. Ze kunnen 
gebruik maken van een aantal faciliteiten. In het eerste jaar 
krijgen ze extra ondersteuning in studiegewoonten en  
studievaardigheden aangereikt.

SOVA
De omgeving speelt een belangrijke rol in de sociale ontwikke- 
ling van het kind. Sociale vaardigheden moeten echter wel 
ontwikkeld worden. Soms gaat dit niet vanzelf. Een SOVA- 
training probeert deze leerlingen weer op de goede weg te 
helpen. 

Faalangst Reductie Training
Faalangst is angst om iets te doen. We beschouwen het pas  
als een probleem, wanneer het ons functioneren belemmert. 
Met een training willen we het kind meer zelfvertrouwen  
te geven.

Feel-Good gesprek
Soms ziet een leerling het even niet zitten. Dan helpt een 
opbeurende opmerking te weinig. De leerlingbegeleider praat 
dan een aantal keren met hem of haar om het ‘probleem’  
het hoofd te kunnen bieden.

Studieplein
Van maandag t/m vrijdag, het 7e en 8e uur, bieden wij de  
leerlingen extra ondersteuning bij het maken en leren van  
het huiswerk. Studieplein is ook bedoeld als een rustige werk-
omgeving waar geconcentreerd gewerkt kan worden. 

Ondersteuningsplein
Hier worden leerlingen geholpen bij het plannen of het maken 
van toetsen en kunnen ze terecht als het even niet lukt in de 
les of om de pauzes door te brengen. Ook wordt het gebruikt 
als time-out plek. Leerlingen kunnen hier altijd terecht als ze 
ergens mee zitten.

Ondersteuningsarrangement
Voor de leerling die structureel meer ondersteuning nodig 
heeft, vragen we bij ons OPDC (Orthopedagogisch en Didac-
tisch Centrum) begeleiding op maat aan. Zo is het mogelijk 
dat een aangemelde leerling voor een bepaalde tijd een coach 
krijgt om hem/haar te begeleiden (bijvoorbeeld om voortijdig 
schooluitval te voorkomen).
Indien de interne zorg ontoereikend is voor de problemen van 
een leerling wordt een beroep gedaan op de externe hulp-
diensten: OCRN, Accare, enz.

OPDC
 Schoolmaatschappelijk werk
 Rebound 
 Trajectgroep
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’Ondersteuning is meer dan begeleiding bij het leren’



   CONTACT

Voor vragen of meer informatie neem contact op met   
één van onderstaande personen of bel naar onze locatie  
(050 - 52 44 540).

Dhr. H.H.J. Tiekstra
Coördinator leerling-ondersteuning
hhj.tiekstra@gomaruscollege.nl

Dhr. A.G. Alssema
Expert-ondersteuner
ag.alssema@gomaruscollege.nl 

Mevr. J. Wilts-Holsappel
Leerling-begeleidster Mens & Dienstverlening
j.wilts@gomaruscollege.nl

Mevr. F. Leemhuis
Leerlingbegeleider klas 3/4 VakMavo
fleemhuis@gomaruscollege.nl

Dhr. H. Jansen
Leerlingbegeleider onderbouw Techniek/VakMavo
h.jansen@gomaruscollege.nl

Mevr. E. Clevering
Leerlingbegeleider klas 3/4 Techniek
ae.clevering@gomaruscollege.nl

Mevr. J. Praamstra
Dyslexie-coördinator
j.praamstra@gomaruscollege.nl

Dhr. R. Verbree
Schoolmaatschappelijk werker
ha.verbree@gomaruscollege.nl

Dhr. H. Dokter en mevr. J. Wilts-Holsappel
Contactpersonen ‘Veilige School’
h.dokter@gomaruscollege.nl
j.wilts@gomaruscollege.nl
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