
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 vaardigheids-
training. 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.)
Als je last hebt van paniek, een black-out
of zelfs lichamelijke klachten als je exa-
men moet doen, kun je in aanmerking
komen voor deze training.

Schoolmaatschappelijk werk
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 of
schoolarts.

Training Beter leren omgaan met
faalangst (B.O.F.)
Heb je last van paniekaanvallen als
je iets moet presteren? Bijv. bij een
presentatie, een repetitie of een
examen?
Dan zou het best kunnen dat je hulp
nodig hebt in de vorm van deze training.

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

Begeleiding door de schoolarts
De schoolarts wil ervoor zorgen dat jij in
alle opzichten zo gezond mogelijk bent.
Via de mentor kan een afspraak met de
schoolarts gemaakt worden.

Sociaal emotionele begeleiding

dhr. J.J. Zijlstra

           dhr. C. Witteveen   

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

dhr. J.J. Zijlstra

mw. A. Oosterhaven
dhr. J.J. Zijlstra

mw. M. Lely 

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

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

Remedial teacher (onderbouw)

Begeleiding door de decaan
Dit is iemand die speciaal is opgeleid
om je te helpen bij het kiezen van een
(vervolg)school, studie en beroep en
allerlei andere dingen die daarbij aan
de orde kunnen komen.

Begeleiding teamleider
Bij je teamleider kun je terecht
voor organisatorische zaken.

Onderwijskundige begeleiding

mw. J . Kooistra

mw. A. Weedage
mw .E. Kamphuis

klas 1 mw. J. Busscher
klas 2, 3

havo 4, 5 dhr. E.D. Jansen
atheneum 4, 5, 6 dhr. C. Spijkerboer

dhr. J.J. ZijlstraZorgcoördinator
De zorgcoördinator is de spil in de 
leerlingbegeleiding; hij bewaakt en 
coordineert de begeleidingsprocessen.

Z o r gw i j z e r
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Begeleiding door je mentor
Jij en je ouders/verzorgers kunnen voor alle vragen 
altijd bij je mentor terecht. Je mentor houdt ook je cijfers
en je werkhouding in de gaten.
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Als je veel moeite hebt met het schrijven 
van woorden en/of lezen, kun je hulp van 
deze docent krijgen, die daarvoor een 
speciale opleiding heeft gehad.
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