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Voorstellen: 

Zorgcoördinator Anita van de Ven

Zorgconsulent Marieke Mulder  



Werkzaamheden zorgcoördinator

Betrokken bij alle soorten zorg/ondersteuning:

 Fysiek

 Mentaal

 Medisch

 Gedrag

 Resultaten

 Thuissituatie

 Dyslexie



Hoe kom je in beeld 
bij de zorgcoördinator?

 1) Signalen van je mentor dat er iets niet goed gaat. Dit 
kan zijn op fysiek medisch of mentaal gebied, maar ook 
vanwege gedrag, thuisomstandigheden of wennen in de 
nieuwe groep. De mentor is altijd het eerste 
aanspreekpunt voor ouders en leerling.

 Er is een duidelijke hulpvraag.

 2) Signalen van de basisschool, van je leerkracht of van je 
IB-er. Je krijgt soms extra ondersteuning, je mag apart 
zitten of er wordt speciaal iets aan je voorgelezen, soms 
heb je extra gesprekken met iemand. Er is al een diagnose 
gesteld of er lopen onderzoeken.

 Er is een duidelijke behoefte aan extra ondersteuning.

Jrl
ondersteuning



Belangrijk:
Zorg ervoor dat de school tijdig op de hoogte is van een ondersteuningsbehoefte, 
een speciale thuissituatie of andere bijzondere omstandigheden.

Bij twijfel, raadpleeg de zorgcoördinator of afdelingsleider.

We plannen graag voorafgaand aan het nieuwe schooljaar al een gesprek in om 
samen met u te kijken naar een goede overstap voor uw zoon of dochter.



Diverse ondersteuningsmogelijkheden
Voor de leerling met een speciale ondersteuningsbehoefte, veelal vanuit gestelde diagnose en 
bijbehorende adviezen.

INTERN:

 Ondersteuning op gebied van plannen, organiseren en overzicht: Marieke Mulder.

 Screening RT bij verdenking op dyslexie

 Ondersteuning RT bij het werken met Textaid of met leren leren met dyslexie

 Ondersteuning ambulant ondersteuner Meierij OPO: Geert-Jan van den Heuvel

 Ondersteuning op sociaal emotioneel gebied

 Faalangsttraining

 Weerbaarheidstraining

 Examenvreestraining

Belangrijk bij het aanmelden: breng het onderzoeksverslag mee, in verband met mogelijke 
toekenning van faciliteiten is het nodig voor de inspectie om een kopie van een verklaring in ons 
bezit te hebben. (mail naar a.ven@jrl.nl)

mailto:a.ven@jrl.nl


Diverse ondersteuningsmogelijkheden

Extern:

 Samenwerking met psycholoog – trainer  - coach – fysio – etc. ( Opbouwschema’s en belastbaarheid )

 Jeugdarts GGD 

 Preventief spreekuur schoolverpleegkundige 

 Schoolmaatschappelijk werk is vervat in de diverse wijkteams: rechtstreeks contact door ouders met 
CJG is aanbevolen.

 Leerplichtambtenaar

 Jeugdagenten

 Jongerenwerkers Contour de Twern 

 Samenwerkingsverband De Meierij 



Dyslexie
Er zijn altijd veel vragen met betrekking tot de ondersteuning bij dyslexie.

We werken met een faciliteiten regeling:

Oa: 

 Recht op extra tijd/ vermindering van opgaven

 Mogelijkheid tot markeren in de opgaven

 Geen puntaftrek bij zaakvakken voor grammatica of spelling. Bij de talen worden herhalingen van 
spelfouten niet meegerekend tijdens de correctie

 Remedial teacher heeft de mogelijkheid om toetsen op te vragen om in te zien.

 Mogelijkheid tot werken met Textaid: spraakgestuurde toetsafname als je daar nu ook al mee werkt.

Fleur Beemer is dyslexiecoördinator. Zij regelt de praktische zaken in school

In de eerste weken volgt een ouderavond dyslexie voor alle ouders van dyslectische leerlingen in 
leerjaar 1. U ontvangt automatisch een uitnodiging hiervoor.

Zorg dat u een kopie van de dyslexieverklaring en eventueel het onderzoeksverslag meebrengt bij de 
inschrijving of opstuurt naar a.ven@jrl.nl

mailto:a.ven@jrl.nl


Mogelijkheden om in contact te komen

Specifieke vragen m.b.t uw zoon of dochter beantwoorden we graag later in een apart 
telefoon- of teamsgesprek.

Maak een afspraak met de zorgcoördinator via a.ven@jrl.nl

Mogelijkheid voor IB-er of andere betrokkenen om een gezamenlijke afspraak te maken.

mailto:a.ven@jrl.nl


Vragen?
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