
Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling

In deze brochure vindt u alle informatie 
over individuele begeleiding 

voor leerlingen op het Don Bosco College



Wie doet wat?
Het Don Bosco College besteedt veel aandacht aan de begeleiding van
leerlingen. Dat draagt bij aan het behalen van goede resultaten en aan het
hebben van een prettige periode op het Don Bosco College. Wij begeleiden
pro-actief, maar spelen uiteraard ook graag in op vragen of wensen van
leerlingen en ouders.

In deze brochure ontdekt u wie zich met welk onderdeel van de begeleiding
bezighoudt. Heb je zelf –of hebben je ouders- een vraag? Op onze website
kun je makkelijk terugvinden ‘wie wat doet’. U kunt dan contact opnemen
met de betreffende persoon.



• je bent dyslectisch
• je hebt moeite met het lezen van teksten
• je spelling is onvoldoende
• je snapt de grammatica niet
• je kunt moeilijk woorden leren
• je handschrift is slecht
• je maakt fouten met rekenen
• je ruimtelijk inzicht is onvoldoende
• je kunt je moeilijk concentreren

Als je moeite hebt met de 
leerstof en het lukt je niet 
in de les of thuis om dat 
zelf op te lossen, dan kun je 
hulp krijgen van de remedial 
teacher. Dat kan zijn in de 
brugklas, maar ook later. De 
remedial teacher is er dus 
speciaal voor jou!

Individuele begeleiding bij leerproblemen:

Remedial teaching

Elke groep heeft een eigen mentor (klassenleerkracht). Hij/zij is één van
de onderwijzende medewerkers en het eerste aanspreekpunt voor de
leerling, de docenten en de ouders. Hij/zij is de vertrouwenspersoon als
er vragen of problemen zijn. Elke klas heeft 1 mentoruur per week.

De mentor volgt de studieresultaten van zijn/haar klas en bespreekt
deze met de ouders tijdens de ouderavonden. Voor de ouders is hij/zij in
eerste instantie de persoon met wie contact kan worden opgenomen.
Leerlingen beschikken over de contactgegevens van hun mentor.

De mentor 
als eerste schakel



•  je merkt dat je toch wel heel gespannen bent voor toetsen
•  je merkt dat het contact met andere leerlingen in de klas moeizaam gaat
•  je merkt dat er buiten school dingen spelen die zo veel aandacht vragen dat jij 

je moeilijk kunt concentreren op je schoolwerk
•  je merkt dat je het graag goed wilt doen op school maar moeite hebt om jezelf 

tot leren te zetten

Dan kun je hulp vragen aan de counselor die samen met jou kijkt naar 
oplossingen. Je doet dit via je mentor, maar je kunt ook zelf een afspraak maken. 
Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De counselor is er dus speciaal voor jou!

Sociaal-emotionele begeleiding: 

Counseling

• je weet niet naar welk profiel je kunt gaan
• je wilt wat weten over jouw vakkenpakket
• je weet niet welke vakken nodig zijn voor een bepaald beroep
• je wilt iets weten over vervolgopleidingen
• je wilt iets weten over studiefinanciering
• je wilt praten over wat je na school kunt gaan doen
• je weet helemaal nog niet wat je wilt worden

Dan kun je gaan praten met de decaan. De decaan helpt je met het 
maken van keuzen tijdens en na je schoolloopbaan. Dat gebeurt door 
keuzebegeleiding lessen, maar je kunt ook gewoon binnenstappen bij 
de decanen met een vraag. De decaan is er dus speciaal voor jou!

Keuzebegeleiding:

Het decanaat



Afdelingsleiders hebben een 
organisatorische functie binnen de 
afdeling waar zij over gaan. Zij zijn 
aangesteld om samen met een 
conrector en de mentoren richting te 
geven aan het onderwijs. Zij 
organiseren de uitwisseling van 
informatie tussen directie, mentoren, 
vakdocenten en eventueel de ouders.

Zij zijn verantwoordelijk voor o.a.:
• leerlingbegeleiding;
• studiebegeleiding/studielessen;
• plaatsing van leerlingen in 
samenspraak met de mentor en de 
conrector van leerlingbegeleiding;
• excursies / werkweken / 
buitenschoolse activiteiten;
• algemene ouderavonden;
• rapportvergaderingen.

Afdelingsleiders

De begeleidingscommissie

De zorgcoördinator heeft een centrale rol in de extra begeleiding voor leerlingen 
die dit nodig hebben zoals bij leerwegondersteuning  en Passend Onderwijs. Hij 
regelt extra hulp, bijvoorbeeld counseling, schoolmaatschappelijk werk of remedial 
teaching voor leerlingen. Hij heeft hierover contact met de leerlingen, docenten, 
afdelingsleiders, ouders en ambulant begeleiders. In sommige gevallen maakt hij 
afspraken met buitenschoolse instanties, zoals de schoolarts, rebound, jeugdzorg etc.

Zorgcoördinator

Verder hebben op onze school de volgende mensen een begeleidingstaak.:
•  de conrector met leerlingbegeleiding in de taak geeft vorm aan het beleid van 

de school, overlegt met mentoren, afdelingsleiders en coördinatoren.
• de stagebegeleider organiseert beroep oriënterende stages.
•  de schoolmaatschappelijk werkster ondersteunt de leerling, eventueel ook in 

de thuissituatie.
•  de begeleidster Passend Onderwijs is de specialist bij de begeleiding van 

kinderen met een lichamelijke beperking of een leer- of gedragsstoornis.
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1130 AA Volendam
Heideweg 2
1132 DB Volendam

Telefoon 0299-399299
Fax 0299-399291
Email dbc@donboscocollege.com


