
Op de Knip vinden we het heel belangrijk dat je hulp krijgt 

wanneer je die nodig hebt. Je coach is je eerste aanspreekpunt. 

Daarnaast hebben we een deskundig en betrokken 

ondersteuningsteam. Zij zijn er voor alle leerlingen.

Ondersteuning op het Dr. Knippenbergcollege

Wij zijn er voor jou!



Binnen onze school heeft het ondersteuningsteam een vast groepsaanbod in de 
flexlessen dat zich richt op je persoonlijke ontwikkeling en schoolse vaardigheden. 
In gesprek met je leercoach kun je kijken wat we bieden en wat eventueel bij je past. 
Daarnaast hebben we ook inloopmomenten, waar je met al je vragen terecht kunt.  
Er zijn ook twee vertrouwenspersonen in huis, waar je terecht kunt voor  
vertrouwelijke gesprekken.

Wat is ons doel?  Jou de mogelijkheden geven om je zo goed mogelijk te ontwikkelen 
en ervoor zorgen dat je je prettig voelt op onze school. Veel meer informatie vind je 
op onze website.

Bij het ondersteuningsteam kun je bijvoorbeeld terecht als je...
•  ...je draai niet kunt vinden op school 
•  ...wilt weten hoe je meer uit jezelf kunt halen.
•  ...het lastig vindt om op de juiste manier te leren. 
•  ...contact met leeftijdsgenoten of samenwerken soms lastig of spannend vindt.
•  ...je vragen hebt over dyslexie, dyscalculie, AD(H)D & autisme (of andere diagnoses). 
•  ...een vol hoofd hebt. 
•  ...niet goed weet hoe je je huiswerk moet plannen en organiseren. 
•  ...ergens mee zit wat je aan niemand durft te vertellen.

Contact  Inloopmomenten voor leerlingen in lokaal K110 
•  Maandag, dinsdag en woensdag: 08:30 tot 09:10 uur.  
•  Donderdag: 14:15 tot 15:15 uur. 
•  Vrijdag: 08:30 tot 09:10 uur.

Even voorstellen

Martin van de Ven
ondersteuningscoördinator/ 

teamondersteuner vwo bovenbouw
m.vandeven@omosghelmond.nl

Ingeborg Morelissen
teamondersteuner havo onderbouw

i.morelissen@omosghelmond.nl

Maartje Pecht
vertrouwenspersoon/ teamonder-

steuner vwo onderbouw
m.pecht@omosghelmond.nl

Loes Janssen
vertrouwenspersoon/ teamonder-

steuner havo onderbouw
l.janssen@omosghelmond.nl

Sylvie Toonders
teamondersteuner mavo onderbouw

s.toonders@omosghelmond.nl

Wietske Stouten
teamondersteuner mavo bovenbouw

w.stouten@omosghelmond.nl

Eefke van Gennip
teamondersteuner havo bovenbouw
e.vangennip@omosghelmond.nl
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