
Je in de onderbouw zit en  
moeite hebt met bepaalde  
vakken en/of een  
achter stand hebt?

Je vragen hebt of extra 
begeleiding nodig hebt op  
het gebied van leefstijl, 
voeding & sport?

Je snel nieuwe kennis 
verwerft, maar toch geen 
voldoendes haalt. Je je 
verveelt in de lessen, omdat 
het jou te langzaam gaat. Je 
hoogbegaafd bent, maar het 
lukt allemaal even niet.
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Als leerling loop je soms tegen problemen aan. Je kunt hier hulp  
bij krijgen. Dit kan via je mentor. Afhankelijk van je probleem zijn  
er verschillende mogelijkheden. Een oplossing is vaak dichterbij  
dan je denkt. Overleg hierover met je mentor en je ouder(s).

Wat als...?
Is er steunles mogelijk. 
Dit is op aanvraag, via  
de afdelingsleider.

Dan...

de heer J. van Elst
mevrouw R. BakkerIs een vrijblijvend 

gesprek of coaching/
begeleiding mogelijk. 

Kijken we samen naar 
wat jij nodig hebt. 
Dat kan coaching zijn, 
verbreding of een 
traject op maat. 

mevrouw D. Smits

‘Hebben wij voor 
elk probleem een 
contactpersoon’



Je moeite hebt je thuis  
of in de les gemotiveerd  
met je schoolwerk bezig  
te houden?

Je wellicht dyslexie hebt?

Je ernstige rekenproblemen  
of wellicht dyscalculie hebt?

Je extreem nerveus bent voor 
repetities, spreekbeurten of 
examens?

Je wordt gepest en/of  
je niet goed voor jezelf  
kunt opkomen?
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Wat als...?
Zijn er verschillende  
studiebegeleiders en  
(beeld)coaches die  
je kunnen helpen. 

 

Is er screening  
en begeleiding  
mogelijk.

Is er begeleiding  
aanwezig. 

Is er een faalangst- 
reductietraining  
mogelijk. 

mevrouw N. van Asselt

mevrouw I. Drost

mevrouw F. Jepma
onderbouw

mevrouw A. van Offeren
bovenbouw

de heer W. van der Knaap

‘Bieden wij  
gerichte hulp’Dan...

Gaan wij met 
jou aan de 
slag om hier 
verandering in 
te brengen. 

mevrouw M. Penning de Vries  
Sociale vaardigheidstraining

mevrouw E. van der Meer
Anti-pestcoördinator



Je twijfelt over je geaardheid 
en/of je durft er niet over  
te praten?

Je problemen met leren hebt, 
door echtscheiding en/of het 
overlijden van een dierbare?

Je in de knoop zit met jezelf 
en/of problemen thuis hebt?

Je klachten hebt over 
machtsmisbruik (geweld, 
discriminatie of seksuele 
intimidatie)?

Je vragen hebt over je 
gezondheid en/of je niet 
lekker in je vel zit?

?

Wat als...?

mevrouw N. van AsseltIs er hulp om je 
verlies een plek 
te geven.

Zijn er gesprekken 
mogelijk waarin je 
ervaringen kunt delen.

mevrouw E. van Kalkeren
de heer A. Threels

‘Denken wij in 
mogelijkheden’

mevrouw V. Corsten 
Psycholoog

Is er op school een 
psycholoog aanwezig.  
Zij verzorgt screenings-
diagnostiek en voert 
gesprekken.

Dan...

mevrouw A. Molenaar
mavo

mevrouw F. Jepma
onderbouw 
(klas 1-3 havo en vwo)

mevrouw S. Stoffelsen
bovenbouw 
(klas 4-5 havo en 4-6 vwo)

Zijn er vertrouwens-
personen bij wie je 
terecht kunt.

mevrouw W. Schreuder
T 033-4600046
wschreuder@ggdru.nl

Jeugdarts S. van Bommel 
wordt ingeschakeld op aanvraag,  
via je mentor.

Is de GGD-jeugd-
verpleeg kundige 
aanwezig op maandag 
en donderdag. 
Afspraken hiervoor 
kun je maken met 
mevrouw Schreuder.



Je extra hulp nodig hebt op 
school, omdat Nederlands 
niet je moedertaal is en 
je korter dan 6 jaar in 
Nederland woont?

Je langdurig problemen hebt 
met je lichamelijke en/of 
geestelijke gezondheid. En je 
als gevolg daarvan niet altijd 
op het CLV kunt zijn, omdat 
je ergens anders onderwijs of 
therapie volgt.
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Wat als...? ‘Kun je bij  
ons terecht’Dan...

mevrouw G. Staring

Dan is er coaching 
mogelijk door 
NT2-begeleiders 
(Nederlands als 
Tweede Taal), 

Is er de LOA (Leren-
Op-Afstand) –
coördinator. Zij is 
het aanspreekpunt 
voor de school, maar 
ook voor ouders, 
de leerlingen en 
de verschillende 
organisaties. 

mevrouw H. Hielkema
mevrouw C. Kleter

Aanmelding
Voor alle vormen van begeleiding of hulp nemen 
leerlingen of ouder(s)/verzorger(s) contact op met  
de mentor die in overleg met de afdelingsleider  
zorgt voor aanmelding bij de zorgcoördinator.

Vragen?
Indien nodig kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 
met vragen over zorgzaken contact opnemen met  
de zorgcoördinator mevrouw G. Budding.

T: 0318 500 621
E: g.budding@clv.nl
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