
 

 

 

 

 

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 19/20 
HAVO - VWO 

 

op deze kaart staan de mogelijkheden die het Carolus Borromeuscollege biedt 

op het gebied van zorg en begeleiding 

Onderwijskundige zorg Mentorlessen 

Vanaf periode 1 

Klassikale lessen, individuele 

gesprekken, volgen van resultaat en 

welbevinden, en aandacht voor 

leren leren. 

Studievaardighedentraining 

Vanaf periode 1 

Klas 1 krijgt van de mentor uitleg 

over de aanpak bij diverse vakken. 

Plustijden 

Vanaf periode 1 

Extra aandacht voor taal en rekenen 

en vakspecifieke begeleiding. Naar 

behoefte, aanmelding door mentor, 

vakdocent of leerling. 

Sociaal emotionele zorg 

 

Faalangstreductietraining 

Vanaf periode 2 

Aanmelding door mentor, 

gebaseerd op de uitslag van de 

SAQI-test, informatie van de 

basisschool, informatie van de 

ouders en indruk van de mentor. 

Examenvreestraining 

Voor leerlingen van de           

(voor)eindexamenklassen. 

Op afspraak. 

Bedoeld voor leerlingen die last 

hebben van extra stress in 

examenperiodes. 

Aanmelding door mentor. 

Sociale vaardigheidstraining 

Vanaf periode 2 

Bedoeld voor leerlingen die sociaal 

minder handig zijn. 

Aanmelding door mentor. 

Leerlingbegeleiders: 

Voor leerlingen van havo/vwo: 

één voor leerlingen onderbouw en 

één voor leerlingen bovenbouw 

Aanmelding via de 

mentor/afdelingsleider. 

Voor leerlingen die gebaat zijn bij 

enkele een-op-een 

begeleidingsmomenten op sociaal-

emotioneel gebied. 



 

 

Vertrouwenspersoon 

Op afspraak 

Voor leerlingen die raad nodig 

hebben en daarvoor in vertrouwen 

met iemand willen praten. 

Kan op eigen initiatief, maar ook 

door ouders of mentor. 

Gezins- en jongerencoach  

Op afspraak 

Aanmelding door zorgcoördinator. 

Ouders kunnen ook zelf aanmelden 

via gemeente. 

Schoolarts :  

Na aanmelding roept de 

schoolarts leerling (en ouder(s)) 

op. 

Aanmelding door mentor bij 

zorgcoördinator.  

Zorgteam (intern)  

Overleg vindt op vastgestelde 

momenten plaats 

Aanmelding door mentor bij 

afdelingsleider, afdelingsleider 

brengt de leerling in tijdens het 

zorgteam. 

Pesten Bij voorkomende gevallen wordt 

gehandeld volgens het pestprotocol. 

Melding kan via alle medewerkers 

en leerlingen. 

Carolus XL Verdiepingsopdrachten voor meer-

/hoogbegaafde leerlingen onder 

begeleiding van een persoonlijke 

tutor. 

Bijzondere 

ondersteuning bij: 

Dyslexie 

Begeleiding van dyslectische 

leerlingen wordt volgens het 

dyslexieprotocol uitgevoerd: 

Extra tijd bij toetsen 

Lettertype ARIAL 12 

Dyslexiepas 

RT traject 

Signaleringsdictee 

Persoonlijke afspraken (b.v. gebruik 

laptop). Aanmelding via 

zorgcoördinator. 

Dyscalculie 

Begeleiding van leerlingen wordt 

volgens het dyscalculieprotocol 

uitgevoerd: 

Extra tijd bij toetsen 

Dyscalculiepas 

Gebruik van hulpmiddelen en 

overige mogelijkheden  volgens 

afspraak. 



 

 

Begeleiding leerlingen met 

zware ondersteuningsbehoefte: 

Invulling naar aanleiding van 

persoonlijke indicatie 

Ambulant 

begeleider/expert/pedagoog 

Persoonlijke begeleiding 

Persoonlijke afspraken (b.v. extra 

tijd bij toetsen) 

 

  



 

 

 


