
 

 

Begeleiding op het Groene Hart Leerpark 

 
 

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen bij ons op school en dat zij de 
begeleiding en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
Een leerling kan zich namelijk alleen ontwikkelen in een veilige setting waar hij/zij zich “thuis voelt”. 

Wij noemen dit geïntegreerde leerlingbegeleiding. Een leerling moet goed in zijn of haar vel zitten, 
zich goed in de groep voelen en zich op zijn/haar gemak voelen bij de docenten. Coaches zijn de spil 
in de begeleiding van de leerlingen. Zij werken samen met een team van vakdocenten, leerling-
coördinator, remedial teacher, counselors, LOB-coördinator (decaan) en de schoolpsychologe. 

 

De organisatie 
Nadat u uw zoon/dochter heeft aangemeld wordt hij/zij uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag 
op woensdag 7 juli 2021. U kunt de uitnodiging voor deze kennismaking verwachten rond de tweede 
week van juni. 
 

Begeleiding 
De coach geeft elke week begeleiding tijdens de lob-les. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie 
Begeleiding. Tijdens dit lesuur wordt gewerkt aan bijvoorbeeld de planning en organisatie van het 
huiswerk, het leren van leer- en leesstrategieën, de sociaal emotionele begeleiding, het 
groepsproces, de loopbaanoriëntatie et cetera. Ook houdt de coach regelmatig individuele 
gesprekken met zijn/haar leerlingen. 
 

Een leerling in klas 1 met een leerprobleem kan specifieke leerhulp krijgen.  De leerhulp (remedial 
teaching) wordt gegeven aan kleine groepjes leerlingen met dezelfde hulpvraag door de remedial 
teachers (RT’ers). Dit zijn speciaal daarvoor opgeleide vakdocenten die naast hun eigen vak enkele 
uren per week specifieke leerhulp geven. De leerhulp wordt gegeven voor de volgende vaardigheden 
of onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en moderne vreemde talen. De 
remedial teaching (RT) wordt aangeboden aan leerlingen met een leerachterstand. In het eerste 
leerjaar is het doel van de RT om de leerachterstand te verminderen. Ook wordt er remedial 
teaching geboden aan leerlingen waarbij er sprake is van een vermoeden van dyslexie/dyscalculie. 
Het doel van de RT is dan het aantonen van de hardnekkigheid, zodat de leerling eventueel een test 
kan ondergaan. 
 
Sociale Vaardigheidstraining, Faalangstreductie: alle coaches van de onderbouw hebben een training 
tot Trainer Sociale Vaardigheden en Faalangstreductie gevolgd.  Wij bieden ook Sociale Vaardigheids- 
en Faalangstreductie trainingen aan leerlingen aan. Deze training bevat 10 lesuren en wordt door 2 
docenten gegeven. 
 

Twee docenten Bewegen en Sport hebben de opleiding trainer Rots en Water gevolgd. Zij geven deze 
training bij ons op school. De training bevat 10 lesuren. 
 
Counseling  
Counselors zijn de vertrouwenspersonen voor de leerlingen. Deze speciaal opgeleide docenten kunnen 
leerlingen begeleiden bij rouw of verdriet, zorgen/problemen in de gezinssituatie et cetera. 
Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden bij een counselor voor een gesprek. Dit kan echter ook via hun 
coach. 


