
BASISONDERSTEUNING (plus) 

Dr.-Knippenbergcollege 
Op deze kaart staan de begeleidingsmogelijkheden van het Dr.-Knippenbergcollege. 

 

 

ONDERWIJSKUNDIGE ONDERSTEUNING 
Studeren op school 
(= basisondersteuning op initiatief 
ouders) 

Bestemd voor brugklassers 
 
Studeren op school is zinvol voor 
leerlingen die moeilijk aan de slag 
gaan met het huiswerk, hun huiswerk 
niet kunnen organiseren of thuis geen 
geschikte studieplek hebben. 

Leerlingen kunnen vanaf de 
herfstvakantie op school 
studeren. Huiswerkbureau 
Spijkers verzorgt tegen 
betaling deze begeleiding op 
school. 
 
Voor meer informatie: 
http://www.hbshuiswerkbeg
eleiding.nl/locaties.html 

Vakbegeleiding 
(= basisondersteuning) 

Tijdstip: woensdag het eerste lesuur of 
op afspraak. 
 
Bestemd voor alle leerlingen. 
 
De vakbegeleiding is bedoeld om 
leerlingen te helpen die moeite hebben 
met een vak of achteropgeraakt zijn 
door ziekte. 

Bij de eigen vakdocenten op 
initiatief van de leerling, 
ouders, mentor of  
vakdocent.  

Ondersteuning bij spellen, 

lezen of het vergroten van 

de woordenschat 
( = basisondersteuning) 

Tijdstip: periode 2 op 
donderdagochtend het 1e lesuur. 
 
Bestemd voor: brugklassers 
 
 

In de eerste weken van het 
schooljaar worden in de 
lessen Nederlands toetsen 
voor lezen en spellen 
afgenomen. 
Leerlingen met een 
dyslexieachtig foutenpatroon 
worden uitgenodigd voor 
extra ondersteuning op 
spellen en/of lezen. Er vindt 
ook een nameting plaats. 

Remedial hulp 
(=basisondersteuning-plus) 

Tijdstip: op afspraak 
 
Bestemd voor: alle leerlingen 
 
Deze begeleiding is bedoeld voor 
leerlingen die ondersteuning moeten 
hebben bij het leren, zoals leerlingen 
met dyslexie en dyscalculie. 

De begeleiding van 
dyslectische leerlingen wordt 
volgens het dyslexieprotocol 
uitgevoerd.  
De remedial teachers volgen 
de dyslectische leerlingen bij 
hun schoolloopbaan en 
geven waar nodig voor een 
korte periode extra hulp. 
Leerlingen kunnen door de 
mentor/afdelingsleiding bij 
de zorgcoördinator 
aangemeld worden voor 
remediale hulp. 

Motorische Remedial 

Teaching (MRT) 
(=basisondersteuning) 

Tijdstip: periode 2 op 
donderdagochtend het 1e lesuur. 
 
Bestemd voor: brugklassers 

 
 

Tijdens de gymlessen 
worden alle leerlingen 
geobserveerd. 
Leerlingen die moeite 

hebben met bewegen of 
bang zijn om te bewegen 
worden uitgenodigd deel te 
nemen aan de MRT-groep. 

  



SOCIAAL-EMOTIONELE 

ONDERSTEUNING 
Vertrouwenspersonen 
( = basisondersteuning) 

Bestemd voor: alle leerlingen 
 
Voor leerlingen die in vertrouwen met 
iemand willen praten.  
 
Onze vertrouwenspersonen zijn: 
Mevr. L.J.J. Janssen 
Mevr. S.H. van Kleef - Schenk 

De leerlingen kunnen zelf bij 
een van de 
vertrouwenspersonen per e-
mail of sms aangeven dat ze 
behoefte hebben aan een 
gesprek. 
 
l.janssen@drknippenbergcoll
ege.nl 
06-50508971 
s.vkleef@drknippenbergcolle

ge.nl 
0492-792079 

Training 

examenvrees/toetsvrees 
(= basisondersteuning) 

Tijdstip: op afspraak 
 
Bestemd voor: alle leerlingen in de 

(voor)examenklassen + klas 
3havo/vwo 
 
Bedoeld voor leerlingen die last hebben 
van stress of faalangst tijdens 
presentaties, toetsen en examens. 

Leerlingen kunnen zich via 
hun mentor aanmelden bij 
de trainers: 

 
Mevr. M.G.M. Hendriks 
(vmbo) 
Mevr. Van der Poel (havo-
vwo) 

Faalangstreductietraining 
(= basisondersteuning) 

Tijdstip: periode 2 op 
donderdagochtend het 1e lesuur. 
 
Bestemd voor: brugklassers 
 

Deze training is voor 
leerlingen die behoorlijk 
onzeker zijn bij o.a. 
presentaties en toetsen. 
 
De leerlingen worden door 
het brugklasteam 
geselecteerd op basis van: 
de informatie van de 
basisschool, de informatie 
van de ouders, een 
vragenlijst en de indruk van 
de mentor.  

Gezins- en jongerencoach 

gemeente Helmond 
(= basisondersteuning bij 
hulpvraag ouders of leerling) 

Tijdstip: op afspraak 
 
Bestemd voor: alle leerlingen 
 
Opvoedondersteuner: 
Mevr. I Driessen 
06-55841468 
irma.driessen@gjcoach.nl  

Ouders en leerlingen kunnen 
rechtstreeks contact 
opnemen met de 
opvoedondersteuner/jongere
ncoach. Als er een hulpvraag 
is, dan kan er een 
hulpverleningstraject gestart 
worden. 
 
 

Schoolpsycholoog 
(= externe ondersteuning op 
initiatief ouders) 

Tijdstip: op afspraak 
 
Bestemd voor: alle leerlingen 
 
Bureau Opdidakt 0492-392078 
E-mail: gemert@opdidakt.nl 
 

Ouders kunnen hun kind 
voor 1e-lijns psychologische 
hulp aanmelden bij bureau 
Opdidakt (vestiging Gemert).  
Een deel van de kosten 
vallen binnen het 
basispakket van de 
zorgverzekeraars. Soms kan 
er ook vergoed worden 
vanuit aanvullende 

verzekeringen. 
De school werkt nauw samen 
met Opdidakt bij begeleiding 
en onderzoek. 

GGD 
( = basisondersteuning) 

Tijdstip: op afspraak 
 
Bestemd voor: alle leerlingen 
 

 Schoolarts: Dhr. Van Lierop 
 Jeugdverpleegkundige:  
Mevr. Van Berlo 

De leerlingen kunnen voor 
contact met de schoolarts 
aangemeld worden via de 
afdelingsleiding bij de 

zorgcoördinator. 
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 Assistente Jeugdgezondheidszorg  
Mevr. Van der Steen 

Tweede klassers: worden 
uitgenodigd voor het 
periodiek 
gezondheidsonderzoek 
Derde klassers mavo en 
vierde klassers havo/vwo 
worden uitgenodigd voor het 
emovo-onderzoek. 
 
De schoolarts is te bereiken 
via de GGD-Zuidoost-
Brabant.  
Tel. 088-0031100 
info@ggdbzo.nl 
www.ggdbzo.nl 

Training sociale 

vaardigheden (SOVA) 
( = basisondersteuning) 

Tijdstip: periode 2 op 

donderdagochtend het 1e lesuur. 
 
Bestemd voor: brugklassers 
 

Deze training is bedoeld voor 

leerlingen die onvoldoende 
sociaal vaardig zijn om zich 
prettig te voelen in een 
(nieuwe) groep en/of die 
regelmatig met klasgenoten 

in conflict komen. 
 
De leerlingen worden door 
het brugklasteam 
geselecteerd op basis van: 
de informatie van de 
basisschool, de informatie 
van de ouders, een 
vragenlijst en de indruk van 
de mentor.  

Binnenboord 
Onderdeel interne rebound 
(=basisondersteuning-plus) 

Tijdstip: ieder dag 
Bestemd voor: alle leerlingen 
 
Hierin kunnen leerlingen voor alle 
lessen of een deel van de lessen 
geplaatst worden die tijdelijk niet in 
klassenverband kunnen functioneren. 

De plaatsing van een leerling 
verloopt via de 
afdelingsleider in 
samenspraak met de 
zorgcoördinator. 

Binnenboord 
Onderdeel ambulante 
ondersteuning 
(=basisondersteuning-plus) 

Tijdstip: op afspraak 
 
Bestemd voor: leerlingen met een 
structurele ondersteuningsvraag. 

Op grond van een structurele 
ondersteuningsbehoefte 
worden leerlingen ambulante 
begeleid door het team van 
binnenboord. 
 
Deze leerlingen zijn bij de 
start op het voortgezet 

onderwijs bekend na 
aanmelding. 
Tussentijds plaatsing van 
een leerling verloopt via de 
afdelingsleider in 
samenspraak met de 
zorgcoördinator. 

   

Voor vragen kunt u terecht bij de zorgcoördinator: Dhr. M.J.H.B. van de Ven  

E-mail: m.vdven@drknippenbergcollege.nl 

Telefoon: 0492-792082 of 06-83431657 
Versie: 21 juni 2017 
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