BEGELEIDING

OP ‘T
HOOGHE
LANDT

Begeleiding
DE MENTOR
De mentor is de spil in de begeleiding van
de klas en de leerling. Op ‘t Hooghe Landt
beginnen alle leerlingen de schooldag vier tot
twee keer per week met hun mentor.
In de brugklas starten de leerlingen vier keer
per week met een mentorles van 30 minuten.
De klassen 2 & 3 hebben drie of twee keer per
week een half uur met hun mentor. De klassen
4 en hoger gebruiken dit startmoment twee
keer per week.
De inhoud van deze mentorlessen varieert
en is gebaseerd op drie pijlers; de sociaalemotionele ontwikkeling, studievaardigheden
en oriëntatie op loopbaan en beroep (LOB).
De mentor besteedt ook aandacht aan het
klimaat in de klas en is de contactpersoon
voor ouder(s) en/of verzorger(s). We stellen
het op prijs wanneer ouders contact opnemen
met de mentor indien dat gewenst of nodig
is. Tijdens portfoliogesprekken ontmoeten
ouders, leerling en mentor elkaar om samen
de ontwikkeling van de leerling te bespreken.
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DE ORGANISATIE VAN
ONDERSTEUNING EN
MAATWERK IN SCHOOL
De mentor is in eerste instantie
verantwoordelijk voor de eerste
ondersteuning en begeleiding. Is er meer
nodig, dan heeft onze school een intern
ondersteuningsteam (IOT). Vanuit dit team
is er een ondersteuningscoördinator die
ervoor zorgt dat de leerling hulp krijgt
van de juiste personen. Samen met het
ondersteuningsteam wordt gekeken naar een
passend aanbod.
Het intern ondersteuningsteam,
bestaat uit twee remedial teachers,
vier leerlingbegeleiders, een
orthopedagoog en de reeds genoemde
ondersteuningscoördinator. Tevens is
een brugfunctionaris vanuit het wijkteam
betrokken bij het ondersteuningsteam,
die desgewenst meedenkt, adviseert en
mogelijk ook begeleiding vanuit een
wijkteam of een andere partner kan inzetten.
Ook de jeugdarts, jeugdverpleegkundige
en de leerplichtambtenaar zijn
gespreks- en sparringpartners voor
het ondersteuningsteam.

CONTACT
Mevrouw Martina Acharrat-Winter is de
ondersteuningscoördinator op onze school.
m.acharrat-winter@hooghelandt.nl
Mevrouw Anne Loes Dijkslag is als
orthopedagoog aan onze school verbonden.
a.dijkslag@hooghelandt.nl

Voor overleg, advies en in sommige gevallen
ook voor persoonlijke leerlingbegeleiding
is het ondersteuningsteam beschikbaar.
Afhankelijk van de hulpvraag wordt passende
begeleiding dan wel maatwerk georganiseerd.
Een leerling kan ook zelf naar een
leerlingbegeleider gaan als er bijvoorbeeld
vragen zijn met betrekking tot concentratie
of motivatie, faalangst, pesten in de klas
of verdriet. Vaak kan de leerlingbegeleider
helpen bij dergelijke vraagstukken en
ondersteunen in het beter leren omgaan
met verschillende situaties. Als blijkt dat er
meer nodig is of als er zaken meespelen
in de privésituatie van de leerling, vindt
doorverwijzing plaats naar personen of
instanties buiten school die verder kunnen
helpen. Ouders zijn hierin altijd actieve
gesprekspartners.

PASSEND ONDERWIJS
Het Hooghe Landt heeft een School
Ondersteunings Profiel. Hierin staan de
mogelijkheden en de grenzen van de
extra ondersteuning beschreven.
Binnen de grenzen van onze mogelijkheden
wordt er, wanneer dit nodig en passend
is, gekeken naar maatwerk voor en
ondersteuning van de individuele leerling.
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KEUZEBEGELEIDING
Op ’t Hooghe Landt is op de mavo, havo
en vwo afdeling een decaan actief die de
leerlingen begeleidt bij de oriëntatie op de
keuze van het vakkenpakket en profiel.
De decaan geeft samen met de mentoren
de oriëntatie op studie en beroep vorm.
Onderdelen van de keuzebegeleiding zijn:
• Lessen en gesprekken met leerlingen;
• Voorlichtingsmiddagen en -avonden over
vervolgopleidingen;
• Ouderavonden;
• Oriëntatiebezoeken bij vervolgopleidingen.
De leerlingen hebben ook de mogelijkheid
om deel te nemen aan:
• interessetests
• een flexuur loopbaanontwikkeling
• een zelfstandig bezoek aan
vervolgopleidingen tijdens open dagen
• het zelfstandig bezoeken van meeloopdagen
of beroepenstage
• webinars
• een beroepsstage bij een bedrijf of instelling
Ook bij de keuze van een andere school of
schoolsoort, begeleidt de decaan de leerling.

REMEDIAL TEACHING
Op onze school werken twee remedial
teachers die leerlingen met een vorm van
dyslexie of dyscalculie deskundige hulp
bieden of kunnen doorverwijzen naar externe
professionele ondersteuners.

SPECIALE TRAININGEN
Behalve trainingen op het gebied van sociale
vaardigheden bieden we ook trainingen
gericht op het verminderen van angst en/
of stress omtrent schoolwerk. Sommige
trainingen bieden we aan in samenwerking
met een externe partij. Enkele van de
aangeboden trainingen brengen additionele
kosten met zich mee.

ZORG- EN ADVIES TEAM
Op ‘t Hooghe Landt zijn er verschillende
momenten beschikbaar voor het voeren
van leerlingbesprekingen. Dit gebeurt op
verschillende niveaus en in verschillende
stadia: mentoren niveau, docentenniveau,
ondersteuningsniveau en als laatste door het
Zorg- en Advies Team (ZAT).
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Het ZAT bestaat uit:
• vertegenwoordigers van de school;
• de schoolarts (GGD);
• de leerplichtambtenaar;
• een vertegenwoordiger van het wijkteam.
Leerlingen en ouders worden steeds in elke
stap gehoord en meegenomen, zodat er een
zo breed mogelijk draagvlak ontstaat om
interne en mogelijk externe begeleiding zo
goed mogelijk te laten verlopen.

EXTERNE BEGELEIDING

VERTROUWENSPERSONEN

Het kan wenselijk zijn dat een leerling
naar een externe specialist doorverwezen
wordt. Dit gaat in alle gevallen via de
leerlingbegeleider en/of het Zorg- en

Op ‘t Hooghe Landt zijn twee interne
vertrouwenspersonen en voor het gehele
Meridiaan College is tevens een externe
vertrouwenspersoon aangesteld. Bij klachten

Advies-Team en altijd in overleg met en na
toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

met betrekking tot seksuele intimidatie,
agressie en geweld (SIAG) voorzien zij in
de eerste opvang en begeleiden zij bij
eventuele verdere stappen. Zij zijn tevens
verantwoordelijk voor de naleving van onze
gedragscode. Deze gedragscode is terug te
vinden op het ouderportaal.
Vertrouwenspersonen zijn er zowel voor
leerlingen als medewerkers.

VOORTIJDIG SCHOOL
VERLATEN (VSV)
Het percentage leerlingen dat voortijdig onze
school verlaat is zeer gering. We denken dat
dat verband houdt met het schoolklimaat.
We onderzoeken desalniettemin de getallen,
de oorzaken en de mogelijke gevolgen voor
leerlingen die de school zonder diploma
verlaten.

Email: e.de.vroom@hooghelandt.nl of
j.gisske@hooghelandt.nl

PESTEN EN GEWELD OP
SCHOOL
Pesten en geweld zijn zaken die wij op school
niet accepteren. We doen er dan ook alles aan
om dat in alle gevallen op te lossen en liever
nog, te voorkomen.
Op ’t Hooghe Landt hanteren wij een antipest protocol waarbij de no-blame aanpak
wordt gevolgd. Daarnaast heerst er een
aanspraakcultuur, waarbij leerlingen en
docenten elkaar actief aanspreken op
onbehoorlijk gedrag. Wij hebben een
gecertificeerd anti-pestcoördinator in dienst,
Koen van Dijk (k.van.dijk@hooghelandt.nl).
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Heb je desondanks het gevoel dat onze hulp
niet toereikend is, dan kun je iedere schooldag
van 10.00 tot 17.00 uur terecht bij de hulplijn
van www.pestweb.nl. Het telefoonnummer is
(030) 285 66 17. Ook bij het Centrum School
en Veiligheid helpen ze je. Het nummer van de
helpdesk is 030 - 285 65 31, op schooldagen
te bereiken van 09.00 tot 16.00 uur; website:
www.schoolenveiligheid.nl;
e-mail: pestweb@schoolenveiligheid.nl

