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ONDERSTEUNING
Welkom op de Rooi Pannen!
Ook als het (even) niet vanzelf gaat op school, zijn wij er voor jou. We hebben verschillende vormen van ondersteuning, die
er allemaal op gericht zijn om je zo goed mogelijk te begeleiden richting het behalen van je diploma.
De mentor is altijd de eerste contactpersoon, met jou en thuis. Als er meer nodig is, kan dat via de leerlingcoördinator.

Kortdurende coaching
Vragen over deze flyer?
tijdelijk
extra2400.
ondersteuning nodig is, om leerling op weg te helpen.
Karin Vesters, ondersteuningscoördinator, k.vesters@derooipannen.nl, Als
013
500
Ondersteuning bij: plannen en organiseren; motivatie; gedrag; doublure/instroom;
Amy van Hellemond, orthopedagoog, a.v.hellemond@derooipannen.nl,thuissituatie
013 500 2400.
Een half uur per week
Maximaal 6 keer

Kortdurende coaching
Kortdurende coaching

Als tijdelijk extra ondersteuning nodig is, om leerling op weg te helpen.
Als tijdelijk extra ondersteuning nodig is, om leerling op weg te helpen.
Ondersteuning bij: plannen en organiseren; motivatie; gedrag; doublure/instroom;
thuissituatie bij: plannen en organiseren; motivatie; gedrag; doublure/instroom;
Ondersteuning
thuissituatie
Een half uur per week
Maximaal
keerweek
Een
half uur6 per
Maximaal 6 keer
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Faalangstreductietraining
Faalangstreductietraining
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Faalangstreductietraining
Als een leerling veel spanning en onrust ervaart op en over school, zichtbaar of
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