STERK IN ZORG

Zorgplan

Mentoraat

Soms kan het, om wat voor reden dan ook, even wat
minder goed gaan met een leerling. Net zoals alle
andere scholen in het voortgezet onderwijs heeft het
Theresialyceum daarom een zorgplan. Dit uitgebreide
zorgplan staat op de website onder downloads en
hierin vindt u alles wat met de zorg op het
Theresialyceum te maken heeft; van mentoraat tot
Zorg Advies Team.

De mentor ziet zijn leerlingen tijdens het mentoruur
en is de spin in het web. De mentor heeft zowel
klassikale als individuele gesprekken met de
leerlingen. Als de mentor inschat dat wat de leerling
vertelt of vraagt zijn deskundigheid overstijgt, dan kan
via een aanvraag bij het zorgteam een counselor
ingeschakeld worden.

____________________________________________

Intern Zorgteam (IZ) en Zorg
AdviesTeam (ZAT)

____________________________________________
Aan het Intern Zorgteam (IZ) nemen de
zorgcoördinatoren, drie counselors (docenten), de
schoolmaatschappelijk werkster en op afroep de
zorgconsulent en de TOM begeleider deel. Het IZ
vergadert één keer per twee weken.
Aan het Zorg Advies Team (ZAT) nemen naast de
leden van het IZ ook de leerplichtambtenaar, de GGDverpleegkundige, een medewerker van Indigo en de
politie deel. Het ZAT komt vier keer per jaar bij elkaar.
De leerlingen worden pas na toestemming van hun
ouders besproken in het zorgteam.

____________________________________________

De counselor voert maximaal 3 à 4 gesprekken met
het kind. Het kan ook zijn dat de vraag van het kind te
zwaar voor de counselors is, dan wordt in overleg met
de ouders naar geschikte externe hulp gezocht.
Ook kan de mentor zo nodig een beroep doen op de
vertrouwenspersonen of de hulp vragen van het
rouw- en verliesteam.

Dyslexie en dyscalculie

____________________________________________
Leerlingen met een verklaring kunnen in aanmerking
komen voor extra faciliteiten, zoals tijdverlenging,
gebruik van Claroread, gebruik van digitale boeken en
het maken van proefwerken tijdens de proefwerkweek in een apart lokaal.

Good practice

_______________________________________________________________________________________________
Als je Theresiaan bent, kom je in een klas met veel andere leerlingen. Samen met de andere leerlingen en een
'speciale docent’ vorm je een mentorklas. Die 'speciale docent' noemen wij mentor. Hij of zij is degene tegen wie
je alles kan vertellen, die veel van jou weet, die extra voor jou zorgt op school en die gesprekken voert met jou en
jouw ouders èn met jouw docenten. Meestal is een gesprek met je mentor voldoende als je je niet zo fijn voelt.
Maar, soms heb je wat meer hulp nodig. Als jij en jouw ouders het goed vinden, wordt jouw vraag in het zorgteam
besproken en mag je bijvoorbeeld met een counselor praten of met de maatschappelijk werker. Het kan ook zijn
dat je het moeilijk vindt om vriendjes te maken of verlegen bent en daar last van hebt, dan kan je een speciale
training volgen. Die training noemen wij sociale vaardigheidstraining
"Ik ben heel blij dat mijn mentor ervoor gezorgd heeft dat ik met mevrouw Cuenen, een counselor kon praten over
de ziekte van mijn vader."
"De maatschappelijk werker heeft samen met mij met mijn ouders gepraat over hun scheiding. Ik vond dat fijn."

