
 

Ondersteuning en begeleiding 

 

 

 

Mentoren zijn de spil in de begeleiding voor de leerling en ouder.  Mentoren in leerjaar 1 voeren aan 

het begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek met de leerling en ouders/verzorgers. - 

Mentoren zijn het aanspreekpunt voor leerling en ouder(s) en voeren regelmatig gesprekjes met de 

leerlingen over schoolresultaten en/of welbevinden op basis van de drie uitgangspunten van 

regieversterkend handelen: zich verbonden weten, zelfbewust zijn en proactief handelen.  

Docenten en mentoren verwijzen leerlingen naar het studiebegeleidingsuur. Leerlingen kunnen zich 

overigens ook vrijwillig aanmelden voor het studiebegeleidingsuur. Mentoren kunnen een leerling 

(na overleg met ouders en leerling) aanmelden bij het ondersteuningsteam of bij de 

leerlingbespreking met het docententeam.  Mentoren houden het leerlingvolgsysteem bij. 

Na elk rapport moment is het mogelijk om met docenten te spreken, maar ook tussentijds is het 

uiteraard mogelijk om mentoren en docenten  om advies te vragen.  

Bij de LOL (leren over leren) lessen krijgen de leerlingen inzicht in hun studievaardigheden en de 

eisen die gesteld worden aan werkhouding en executieve functies.  

 

Het ondersteuningsteam (OT) bestaat uit de zorgcoördinator, remedial teacher/dyslexiecoach, 

begeleider passend onderwijs, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werkster.  Het OT heeft een 

adviserende rol richting mentoren. Er wordt intern gekeken naar aanpak van de hulpvraag en deze 

wordt besproken met ouders.  Het OT speelt ook een adviserende rol bij de leerlingbespreking.  Het 

OT speelt ook een grote rol in het aannameproces van nieuwe leerlingen. Het OT verwijst door naar 
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externe hulpverleningsorganisaties of voert overleg met externe hulpverleningsinstanties. Ouders 

kunnen ook een consult aanvragen bij één van de medewerkers van het ondersteuningsteam. Het e-

mailadres is: bmot@penta.nl 

Externe deskundigen. De school kan doorverwijzen naar externe huiswerkinstituten zoals 

Studiecentrum Voorne, of individuele remedial teachers.  Op regelmatige basis wordt overleg 

gepleegd met de schoolverpleegkundige en leerplichtambtenaar. Dit gebeurt bij absentie en 

vermoeden van lichamelijke of psychische oorzaken voor afwezigheid. Ook kan het gebiedsteam in 

overleg met ouders worden ingezet voor coaching, cursussen, thuisbegeleiding etc. Er wordt 

intensief samengewerkt met de medewerkers van het samenwerkingsverband, zoals psychologen en 

de experts van Rochade.  Er wordt samengewerkt met Youz, verslavingszorg, op het gebied van 

voorlichting en behandeling. Van cruciaal belang is hierbij de ‘gouden driehoek’ kind-

ouder(s)/verzorger(s)-school.  

Zorgcoördinator Mw. Clement is drie dagen per week op school aanwezig voor leerlingen en ouders 

die willen praten over problemen op het gebied van leren, zelfvertrouwen en motivatie of over 

sociaal-emotionele problemen. Zij is per e-mail bereikbaar via a.clement@penta.nl. De werkdagen 

zijn maandag, dinsdag, flexibel woensdag/vrijdag.  

 

Dyslexiecoach en plaatsvervangend zorgcoördinator Mw. Herrewijnen is vier dagen 

per week aanwezig. Bij een vermoeden van dyslexie of vragen over het 

dyslexiebeleid kunt u met haar contact opnemen. Leerlingen die met een verklaring 

van de basisschool komen, hebben recht op extra faciliteiten. E-mail: c.herrewijnen-

vanderreijden@penta.nl. werkdagen maandag, dinsdag, 

woensdag, donderdag 

 

Begeleider passend onderwijs (BPO)mevrouw de Ruiter werkt op 

maandagochtend en dinsdag en is bereikbaar via bmot@penta.nl  De 

begeleider passend onderwijs is in dienst van het samenwerkingsverband. Zij 

ondersteunt het team en individuele leerlingen met een probleem op het 

gebied van leren. Het gaat dan met name om leerlingen met een diagnose op 

het gebied van ASS of ADHD.  

De schoolmaatschappelijk werkster Wendy van der Hoek is elke dinsdag op school. U kunt haar via 

het ondersteuningsteam benaderen. bmot@penta.nl Zij ondersteunt met name bij sociale of 

emotionele zorgen.  

Orthopedagoog Tessa Wolfs is op woensdag en om de week op dinsdag aanwezig. Zij adviseert het 

OT en begeleidt diverse leerlingen met multi problematiek. Zij is tevens contactpersoon met 

Studiecentrum Voorne. Zij is bereikbaar via bmot@penta.nl  
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