Ondersteuning cognitieve vaardigheden
Op het Zuiderzee College doen wij er alles aan om de leerling zo goed mogelijk door
zijn/haar schoolloopbaan te helpen. Dat betekent dat wij allerlei vormen van begeleiding in
huis hebben.

Ook bieden wij extra ondersteuning aan d.m.v. ondersteuningsuren, huiswerkbegeleiding en trainingen. Daarnaast onderhoudt de school ook contacten met externe instanties als de schoolarts en de leerplichtambtenaar.

E-UUR (EXTRA LESUUR) - HEB JE MOEITE MET EEN BEPAALD VAK?

AANVULLENDE TRAININGEN - WAAR WIL JIJ BETER/STERKER IN WORDEN?

De mentor en vakdocent kan dwingend advies geven over het volgen van extra lesuren, dit doet
de mentor of vakdocent wanneer de leerlingen onvoldoende staat voor het desbetreffende vak.
De verplichte E-uren worden in magister gezet door de administratie nadat het is doorgegeven
als verplichte E-uren. De leerling kan ook op eigen initiatief een extra lesuur aanvragen bij de
vakdocent.

Leerlingen kunnen worden aangemeld voor verschillende trainingen bij de Coördinator
Ondersteuning en Begeleiding (COB) via de mentor.

Het Zuiderzee College biedt extra uren aan voor vrijwel alle vakken. Vrijwel Iedere docent
heeft gemiddeld 18u± per jaar om deze extra uren te verzorgen vanuit zijn/haar jaartaak.

Mentor/docent(en) maken rapport van opvallend gedrag in het logboek. Meestal vindt
er, voordat de training begint, ook via het trainingsbureau nog een intakegesprek plaats
om te kijken of de training passend is.
Faalangsttraining

HUISWERKBEGELEIDING ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING
Huiswerkondersteuning zal 3x per week gehouden worden. Het aanmelden kan via de mentor.
Vakinhoudelijk kunnen leerlingen tijdens de huiswerkondersteuning extra ondersteuning bij
bepaalde vakken krijgen wat niet plaats kan vinden in een e-uur.

Sociale
1. Op een goede manier leren om voor zichzelf op te komen.
vaardigheidstraining 2. Op een betere manier contacten met leeftijdsgenoten en

Het is bedoeld voor leerlingen met behoefte aan:
Plannen en organiseren

Leren-leren

1. Weinig zelfvertrouwen hebt.
2. Het moeilijk vindt om (jezelf) te presenteren.
3. Wilt leren om te gaan met de angst om te falen.
4. Leerlingen die stress ervaren in situaties waarbij ze moeten
presteren.

volwassenen willen aangaan (vrienden maken).
3. Willen leren hoe ze kunnen presenteren (te denken aan
stemgeluid, houding etc).

Een rustige plek om
huiswerk te maken
Weerbaarheidstraining

STUDIEZALEN
De route voor aanmelding voor studiezalen is dat de mentor hier met leerling en ouders over
spreekt. Ouders dienen toestemming te geven hiervoor. Mentor zet de vervolgstappen om de
leerling aan te melden bij de coördinator van Studiezalen. Studiezalen doet een intakegesprek
met leerling en ouder(s) / verzorger(s).
Studiezalen is op dinsdag en donderdag van 15.30 - 18.30 uur op het Zuiderzee College.
Leerlingen hebben vrije in- en uitloop.

Agressieregulatietraining

Weerbaarheidstraining is bedoeld voor leerlingen die het lastig
vinden om ‘nee’ te zeggen in een groep en niet weten hoe ze
voor zichzelf moeten opkomen.

Een agressieregulatietrainig is bedoeld voor leerlingen die op
een ‘verkeerde’ manier omgaan met conflicten, zoals fysiek
gedrag vertonen (slaan, met dingen gaan gooien) en meer controle over zichzelf willen.

DYSLEXIE ONDERSTEUNING

DE TRAJECTGROEP

Zodra leerlingen instromen op het Zuiderzee College vindt er een screening bij alle leerlingen
plaats. Als deze screening reden biedt tot verder onderzoek, zal het Dienstencentrum (onderdeel Saenstroom OPDC) een dyslexie-onderzoek verrichten.
Leerlingen die instromen met een officiele dyslexieverklaring worden door het deelnemen aan
begeleiding bekend gemaakt met de faciliteiten op het Zuiderzee College en het dyslexiebeleid. Tijdens de begeleiding oefenen de leerlingen met ondersteuningsfaciliteiten van verschillende aard. Tevens ontvangen de dyslectische instromers hun faciliteitenkaart en rode stickertjes.
De dyslexiecoördinator maakt melding in Magister van de dyslectische leerling.

Op school hebben wij een Trajectgroep waarbinnen individuele begeleiding
plaatsvindt. De Trajectgroep beschikt over een ruimte binnen school die 5 dagen
per week (van 08:00-16:30 uur), toegankelijk is voor leerlingen, die aangestuurd
worden door de trajectbegeleiders.
De Trajectgroep is een begeleidingsvorm waarbij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, die uitstijgt boven de basisondersteuning, extra begeleiding ontvangen. De Trajectgroep is een plek waar leerlingen een time-out kunnen nemen, de
dag beginnen en/of afsluiten (check-in/check-out), gesprekken kunnen voeren met
de trajectbegeleider, een expertisedeling met docenten en ouders etc.

LEESCOACHES

OVERZICHT COGNITIEVE ONDERSTEUNING

Voor leerlingen die extra leesondersteuning nodig hebben zetten we leescoaches in. Dit zijn
speciaal opgeleide docenten die gedurende een periode van acht weken intensief lezen met
een klein groepje leerlingen.

NT2 TAAL
Er kunnen leerlingen vanuit ISK aangemeld worden bij het Zuiderzee College. De ISK biedt
onderwijs aan leerlingen van 12 – 18 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en die de
Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn/beheersen om de lessen in het reguliere
onderwijs te volgen.
Elke NT2-leerling is gebaat bij een rijke leeromgeving. In een rijke leeromgeving is er meer
ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen, oplossingen en creativiteit. Daarnaast moet er
ruimte zijn voor verschillende leerstijlen en leervormen, maar vooral ook verbinding tussen de
verschillende vakken op school. Als er verbinding is tussen vakken, krijgen leerlingen beter de
gelegenheid om een thema te ervaren, te oefenen met de woordenschat die bij dit thema hoort
en de vaardigheid begrijpend lezen te vergroten. Daarnaast is de ook de moedertaal van de
NT2-leerlingen niet onbelangrijk bij het vergroten van de woordenschat. Laat de leerlingen gebruik maken van bijvoorbeeld vertaalprogramma’s zoals Google Translate.

RT REKENEN
Met behulp van de gegevens van de basisschool, de drempeltoets en de DIA-toets vindt aan het
begin van het schooljaar een selectie plaats van leerlingen voor rekenondersteuning. De groepen voor de steunlessen hebben maximaal tien leerlingen. Leerlingen die aangemeld/geselecteerd worden voor Remediale Hulp(RH) wordt individuele begeleiding gegeven.

