
Informatieavond  
30 september 2014

Kennismaken met de 
ondersteuning / begeleiding  
die de vestiging Rijnwoude 

biedt.  

Zorgcoördinator: 
                         Ruth IJtsma



Doel
• Alle leerlingen zo goed als mogelijk 

begeleiding bieden in hun leerproces. 

• Verder ontwikkelen van talenten. 

• Ondersteuning bij moeilijke 
uitdagingen. 

• Preventief. 

• We doen dit graag samen met u.



Uw kind is belangrijk

Leerling

Ouder                      School



Screening
  VAS toetsen (landelijk, Cito):  
• 0 meting op het gebied van Engels en 

Nederlands (taalverzorging en 
woordenschat). 

• 1 meting, in voorjaar van klas 1. 
• 2 meting, in voorjaar van klas 2. 

  RT toetsen: 
• Dictee voor spelling. 
• Diataal voor begrijpend lezen.



Screening
  Dossier “warme overdracht”: 
• Advies over de te verwachten 

uitdagingen. 

  Signalen tijdens (mentor)lessen: 
• Op sociaal en emotioneel vlak. 
• Vragenlijst over faalangst. 
• Huiswerkattitude en 

studievaardigheden. 
• Kenmerken die wijzen op een 

vermoeden dyslexie of dyscalculie.



Teamvergaderingen
  Mentor, uw eerste contact; 
• Informeer de mentor over 

aandachtspunten vanuit thuissituatie. 
• De mentor bespreekt aandachtspunten 

in het team en vakdocenten geven                  
feedback. 

     Inzetten Passend 
    Onderwijs: 
• handelingsplan (HP)  
• ontwikkelingsperspectief (OPP)



Remedial Teaching 
= herstellend lesgeven

 RT coördinator en dyslexie coach: 
                         Anneloes den Tuinder 
    RT docent:             Ilonka van Vliet 

• Analyse van RT toetsen en opstart RT 
groepjes.  

• Gedurende het schooljaar klas 1 
meerdere groepjes; begrijpend lezen 
en spelling



Sociaal, emotioneel en lichamelijk vlak

   Kwadraat:                           Ejder Ince 
• Schoolmaatschappelijk werker (woensdagochtend). 
• Training Sociale Vaardigheden of Rots en Water. 

           Centrum voor Jeugd en Gezin: 
                                              Anneke de Knegt  
• GGD-verpleegkundige (contactmoment met 

leerling). 

       GHR:          Ilonka van Vliet en Ruth IJtsma 
• Counselors (vertrouwenspersonen voor leerlingen). 
• No-blame methode. 
• BOF-training.



Uitdagingen en faciliteiten

• Dyslexie, Dyscalculie, Dysfasie. 

• ADHD, ADD, ODD.  

• Autistisch spectrum  (Asperge, 
PDD-NOS).



Studiebegeleiding
   Teamcoördinatoren: 
          Wilmy Sonnemans (klas 1&2) 
           Bas Arbouw (klas 3&4) 
• Dinsdag, woensdag en donderdag. 
• 7e en 8e uur. 
• Niet vrijblijvend karakter. 
• Persoonlijk begeleider voor het 

studie-uur. 
• Handschriftbegeleiding in november,      

ambulante educatieve dienst (AED).



Bedankt voor uw 
aandacht. 

Heeft u nog vragen? 
  ryt@youscope.nl 

mailto:ryt@youscope.nl


Centrum voor jeugd en 
gezin

Over sociale media: 
                            Linda van Delft 

GGD verpleegkundigen: 
                          Anneke de Knegt


