EXTRA ONDERSTEUNING EN LEERLINGBEGELEIDING
Als je nét een beetje extra nodig hebt helpen we je graag. We bieden voor bijna alle vakken
steunles en kunnen je daarnaast ondersteunen door een van onze gekwalificeerde coaches
in te zetten. Deze coach kijkt samen met jou naar wat je nodig hebt: plannen,
studievaardigheden of gewoon een goede peptalk. De dinsdagmiddag is bij ons vrijgehouden
voor allerlei vormen van begeleiding. De lessen zijn die dag dus eerder klaar en jij kunt
gebruik maken van alle ondersteuning die je nodig hebt.

Niveau 1
Mentor

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is best
groot en voor veel kinderen behoorlijk spannend. Om de overgang
zo soepel mogelijk te maken, krijgt elke nieuwe leerling voor de
zomervakantie een intakegesprek met de mentor. Bovendien
ontmoet je al in juni je nieuwe klasgenoten tijdens een
kennismakingsmiddag. Op die manier ken je jouw klasgenoten al een
beetje als je echt bij ons op school komt en je mentor kent jou.
De mentor helpt je het hele jaar. Hij/zij is er voor jou, of het nu gaat
over je cijfers of over hoe je in je vel zit. Ook is de mentor
aanspreekpunt voor je ouders en vraagbaak voor jou.

Dyslexiecoach

Als er een officiële dyslexieverklaring aanwezig is, kun je gebruik
maken van diverse faciliteiten. De dyslexie coaches begeleiden
leerlingen individueel en in kleine groepjes, waarin zij problemen die
zij ondervinden bespreken, in kaart brengen welke faciliteiten nodig
zijn en afspraken maken rondom deze faciliteiten (zoals gebruik van
laptop of Kurzweil).

Faalangstcoaches

Voor sommige leerlingen kan de prestatiedruk bij toetsen en de
angst bij het houden van presentaties het resultaat negatief
beïnvloeden. De faalangstcoaches spreken leerlingen individueel en
geven training aan geselecteerde leerlingen in de brugklas. In de
examenklassen is er een examentraining. Leerlingen met een meer
structurele vorm van faalangst worden verwezen naar externe
instanties voor professionele begeleiding.

Steunles

Het Leonardo College biedt steunlessen voor leerlingen die een
bepaald vak moeilijk vinden. Deze steunlessen zijn zowel voor
onder- als bovenbouwleerlingen en worden iedere dinsdag op het
zesde uur gegeven door vakdocenten. In een klein groepje krijg je
extra uitleg. Je volgt een steunles altijd in een blok van een aantal
weken. Daarna sluit je de steunles af.

Niveau 2
Coaching

Voor specifiekere problemen op het gebied van motivatie en/of
studievaardigheden biedt het Leonardo College coaching. De
coaching is individueel of in een kleine groep en wordt gegeven door
hierin gespecialiseerde docenten.

Rotonde

De Rotonde is een speciale vorm van coaching. We noemen het de
Rotonde, omdat je op een bepaald moment instroomt en soms een
snelle afslag neemt en soms wat later uitstroomt. Deze vorm van
begeleiding is altijd individueel. Leerlingen met een lichte
ondersteuningsbehoefte kunnen kortdurend geholpen worden. De
Rotonde is een interne voorziening voor begeleiding van een aantal
weken. De begeleiding is o.a. gericht op plannen, organiseren,
motivatie en werkhouding.

Niveau 3
Interne
De interne leerlingbegeleider en de Begeleiders Passend Onderwijs
begeleiding
(BPO) begeleiden leerlingen die specialistische ondersteuning nodig
Passend Onderwijs hebben. Zij stellen een OPP (ontwikkelingsperspectief) op en hebben
regelmatig contact met de leerling, mentor, docenten en ouders. De
begeleiding kan kortdurend of langdurend zijn.

