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WAT?

VOOR WIE?

DOOR WIE?

TOELICHTING

Leerlingbegeleiding

Alle leerlingen

mentoren

Elke leerling heeft een eigen mentor. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders. De mentor overlegt zo nodig met collega’s en staat de leerling bij als het gaat om studievaardigheden, schoolresultaten en persoonlijke ontwikkeling.
Moment: wekelijks studielessen of persoonlijke gesprekken.

Leerlingbegeleiding Extra

Alle leerlingen

mevrouw T. Moelands

Indien de mentor het nodig vindt, kan een leerling extra hulp krijgen bij Nederlands, MVT en de
zaakvakken. Leerlingen met dyslexie krijgen lessen “omgaan met dyslexie”.
Duur: 8 keer een half uur (indien nodig volgt er een tweede termijn).

Hulp op maat (vmbo)

Leerlingen in de onderbouw
vmbo

mentoren

Hulplessen (h/v)

Leerlingen in de onderbouw h/v

leerlingen in de bovenbouw h/v

Leerlingen van de bovenbouw worden ingezet om leerlingen van de onderbouw te begeleiden bij
vakken waar ze moeite mee hebben. De leerling die ondersteuning ontvangt, betaalt hiervoor een
kleine financiële vergoeding.
Moment: gedurende het hele schooljaar kan de begeleiding starten.

Huiswerkbegeleiding

Alle leerlingen

juffrouwjulia
Huiswerkbegeleidingsinstituut

Op het KWC bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om (tegen betaling) drie, vier of vijf dagen
per week onder toezicht van medewerkers van juffrouwjulia huiswerk te maken. Dit vindt plaats
op het KWC. Er wordt een contract afgesloten met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).

Maatschappelijk werk

Alle leerlingen

mevrouw H. van Donselaar

Mentoren kunnen leerlingen doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.

Schoolarts / Schoolverpleegkundige

Alle leerlingen

mevrouw A. van den Bosch /
mevrouw A. Bastiaansen

Leerlingen krijgen een standaardonderzoek. In bijzondere gevallen kan de schoolarts of de
schoolverpleegkundige ingeschakeld worden op verzoek van de mentor, de schoolleiding of de
leerling zelf.

Interne contactpersoon
(vertrouwenspersoon)

Alle leerlingen

mevrouw H.J. Zaal (havo/vwo)
en mevrouw S.N. Erdkamp Jahangier
(vmbo)

Voor zaken als seksuele intimidatie, discriminatie en/of geweld heeft het KWC twee contactpersonen in dienst. Leerlingen kunnen altijd een beroep doen op deze personen.

Sociale vaardigheidstraining

Leerlingen van 12 – 14 jaar

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR)

Leerlingen die sociale vaardigheden missen en daardoor problemen hebben in de omgang met
medeleerlingen kunnen een training volgen (acht bijeenkomsten).
Er wordt een eigen bijdrage van € 12,50 gevraagd.

Faalangstreductietraining
(en Beter omgaan met
examenvrees)

Leerlingen in klas 1, 2 en 3

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR)

De faalangstreductietraining (acht bijeenkomsten) is bedoeld voor leerlingen die last hebben van
uitzonderlijke stress bij toetsen, presentaties en contacten met anderen. Leerlingen uit hogere
leerjaren die last hebben van uitzonderlijke stress bij toetsen, tentamens en examens krijgen een
korter traject aangeboden. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Speciale begeleiding

Voor alle leerlingen die een
aangepaste begeleiding nodig
hebben

Docenten en specialisten van de
kernteams waartoe deze leerlingen
behoren

In ons uitgebreide ‘Ondersteuningsprofiel KWC’ kunt u lezen hoe op het KWC de extra
begeleiding is georganiseerd. U kunt dit Ondersteuningsprofiel vinden op onze homepage
www.kwc-culemborg.nl onder het kopje ‘begeleiding’.

Decanaat

Alle leerlingen

de heer M.C. Verhoef (vmbo)
en de heer A.H. van den Berg
(havo/vwo)

De decanen ondersteunen kinderen en ouders bij het maken van een keuze voor verdere
studie/beroep.
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