Nuborgh College Lambert Franckens

Onderwijskundige begeleiding

Begeleiding door de vakdocent

Remedial teacher (onderbouw)

mw. E. Kost

Als je heel veel moeite hebt met het lezen
en/of het schrijven van woorden, of
moeite hebt met rekenen, kun je hulp van
deze docent krijgen, die daarvoor een
speciale opleiding heeft gehad.

Bij je teamleider kun je terecht voor
organisatorische zaken.

Begeleiding door je mentor

klas 1
klas 2, 3
havo 4, 5

atheneum 4, 5, 6

mw. C. van den Berg
mw. C. ter Wee
dhr. E. Schilder
dhr. K. Posthumus

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is de spil in de
leerlingbegeleiding; hij bewaakt en coördineert de
begeleidingsprocessen.
Onderbouw:

Als je graag een aantal lesuren per week
wilt werken aan eigen leerdoe-len of een
bepaald onderwerp dieper wilt
uitwerken, kun je meedoen met het
Eureak-verbredingstraject. Je kunt je
opgeven bij de mentor en de Eurekacoach.

Dit is iemand die speciaal is opgeleid om mw. F. den Boer
je te helpen bij het keizen van een
(vervolg-)school, studie en beroep en
allerlei andere dingen die daarbij aan de
orde kunnen komen

Begeleiding teamleider

Jij en je ouders/verzorgers kunnen voor
alle vragen altijd bij je mentor terrecht. Je
mentor houdt ook je cijfers en je
werkhouding in de gaten.

Eureka-verbredingstraject

mw. S van der Meulen

Begeleiding door de decaan

Als je door ziekte leerstof hebt gemist of
als je extra uitleg nodig hebt voor één of
meerdere vakken.

mw. B. Altelaar
Bovenbouw :
mw. A. Polinder

dhr. J.J. Zijlstra

Schoolpastor

Als je het even niet trekt omdat er om je heen of thuis zoveel
gebeurt. Als je vragen hebt over het waarom van al die dingen die je
verdrietig of ongelukkig maken. Als je vragen hebt over God,
geloof en jezelf. Dan kun je terecht bij de schoolpastor. Soms kan
een gesprek weer lucht geven of dingen ophelderen. Hij kan je ook
doorverwijzen naar een ander hulpverlener.

Ondersteuningswijzer

Sociale vaardigheidstraining

Als je het moeilijk vindt om contact te
maken met anderen, of niet goed weet
hoe je moet reageren op kritiek, kun je
meedoen aan een sociale
vaardigheidstraining. Hier word je
geleerd hoe jij jezelf kunt presenteren en
werk je aan je persoonlijke doelen.

Training Beter leren omgaan
met examenvrees (B.O.E.)

dhr. B.J. Spijkerboer
mw. M.C. van Malm

Training Beter leren omgaan
met faalangst (B.O.F.)
dhr. J.J. Zijlstra

Vertrouwenspersoon

dhr. C. Witteveen

Als je problemen hebt waar je samen met
je omgeving niet uitkomt, of waar je niet
over wilt of durft te praten, kun je een
beroep doen op de vertrouwelijke hulp
van schoolmaatschappelijk-werk.
Aanmelden kan via de mentor,
ondersteuningscoördinator of schoolarts.

Eureka-HB bijeenkomsten

dhr. W. Sollie

Heb je last van paniekaanvallen als je iets moet
presteren? Bijv. bij een presentatie, een toets of
een examen? Dan zou het best kunnen dat je
hulp nodig hebt in de vorm van deze training.

Als je last hebt van paniek, een blackout of zelfs lichamelijke klachten als je
examen moet doen, kun je meedoen
met deze training.

Schoolmaatschappelijk werk

Sociaal emotionele begeleiding

In verschillende leerjaren organiseren we HBbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn voor
bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen, die
graag andere hoogbegaafde leerlingen willen
leren kennen en hun vaardigheden willen
verbeteren. Verschillende thema’s die worden
besproken zijn o.a.: motivatie, leerstrategieën
en mindset.

Als je geconfronteerd wordt met (seksuele)
intimidatie, discriminatie, geweld of andere
persoonlijke problemen, kun je een beroep doen
op de vertrouwenspersoon in school.

mw. B. te Flierhaar
dhr. J.J. Zijlstra

Begeleiding door de schoolarts

Onbekend

Als je vragen hebt over je gezondheid of we
maken ons zorgen over je gezondheid, kun je
daarvoor terecht bij de schoolarts. Zij wil ervoor
zorgen dat jij in alle opzichten zo gezond
mogelijk bent
mw. B. Altelaar
mw. A. Polinder

Eureka-begeleiding

Heb je als hoog- of meerbegaafde leerling
extra begeleiding nodig om je talenten te
ontwikkelen dan kun je in aanmerking komen
voor deze strategietraining.

voor meer informatie kijk op de website
www.nuborghcollegelambertfranckens.nl

mw. B. Altelaar
mw. A. Polinder

