
 
 

 

Ondersteuningskaart (leerlingondersteuning op school: in groepsverband of individueel) 
Trinitas College – locatie Johannes Bosco – schooljaar 2022-2023                                                                    
 

    

Over welke ondersteuning gaat 
het? 

Voor wie is deze ondersteuning 
bestemd? 

Wie verzorgt deze 
ondersteuning? 

Hoe komen leerlingen voor deze ondersteuning in 
aanmerking? 

Studieles/mentorlessen Alle leerlingen Mentor De lessen en/of voortgangsgesprekken worden 
ingeroosterd. Leerlingen kunnen te allen tijde hun mentor 
benaderen voor een gesprek 

Studieplein Alle leerlingen Mw. B. den Hartigh Op initiatief van de leerling zelf of op advies van de mentor 
Dagelijks van 08:00 tot 16:30 uur 

Vertrouwenspersoon 
 

Alle leerlingen Dhr. E. Kaan 
Mw. K. Hoff 

Leerlingen en/of ouders kunnen een afspraak maken. 

Anti-pestcoördinator  Alle leerlingen Mw. B. van Amerongen Leerling kan zelf contact leggen of via de mentor. 

Schoolloopbaanbegeleiding  Alle leerlingen Mentor Leerling of ouders nemen contact op met mentor (of 
omgekeerd). 

Vervolgonderwijs en pakketkeuze Leerjaar 2, 3, 4 Decaan: 
Mw. A. Oudhuis 
Mw. S. Slort 

Leerling of ouders kunnen een afspraak maken. De decaan 
nodigt de leerling uit. 

Dyslexiebegeleiding/ 
Dyscalculiebegeleiding 

Voor leerlingen met een officiële dyslexie of 
dyscalculie verklaring 

Mw. C. van Stralen/ Mw. K. Wijnen Op afspraak. 
Leerlingen kunnen zelf contact leggen of via de mentor. 

Examenvreestraining Leerlingen van leerjaar 4 Mw. C. van Stralen Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden door zich in te 
schrijven voor Examen-Flex. 

Faalangstreductietraining Leerlingen van de eerste klassen mw. C. van Stralen/ Mw. K. Wijnen 
 

N.a.v. een faalangst vragenlijst en in overleg met mentor, 
ouders en leerling. 

Remediale hulp Voor alle leerlingen bij wie is vastgesteld dat er 
leerachterstanden zijn 

mw. C. van Stralen 
mw. K. Wijnen 

Leerling wordt in overleg met mentor geplaatst. 

Intern overleg ondersteuningsteam Alle leerlingen Ondersteuningscoördinator, 
remedial teachers, 
traject(klas)begeleiders 

Mentor meldt leerling aan via leerlingbespreking of bij de 
ondersteuningscoördinator . 

ISK / taalklas Leerlingen die minder dan twee jaar in 
Nederland zijn en nog recht hebben op taaltijd 

Mw. B. Rimann Aanmelding via de coördinator taalklassen  

Trajectbegeleiders Individuele coaching voor leerlingen met een 
complexe problematiek 

Mw. B van Amerongen 
Mw. L. Beemster 
Mw. H. van Reeuwijk 
Dhr. S. van der Meer 
Mw. S. Hopman 

Aanmelding via leerlingbespreking of de 
ondersteuningscoördinator  

Trajectklas Alle leerlingen Trajectklasbegeleiders Leerling wordt aangemeld door de mentor en besproken in 
het intern overleg van het ondersteuningsteam. 

Ondersteuningscoördinator Alle leerlingen Mw. K. van der Gulik  Leerlingen worden d.m.v. een intakeformulier bij de 
ondersteuningscoördinator aangemeld. 

Versterkte leerroute / NT2 
ondersteuning 

Leerlingen die minder dan 6 jaar in Nederland 
zijn 

Mw. A.  Mohr Leerling wordt begin schooljaar automatisch aangemeld 
voor begeleiding indien korter dan 6 jaar in Nederland. 

   
Vragen? De mentor is uw eerste aanspreekpunt bij vragen over leerlingondersteuning op het Johannes Bosco College. 


