Leerlingenzorg Emmeloord
Op het Zuyderzee Lyceum vinden we
het belangrijk dat leerlingen de juiste
begeleiding en ondersteuning krijgen.
Leerlingen kunnen via de mentor, ouders of
zelfstandig advies en/of ondersteuning vragen bij de zorgcoördinator. Het Zuyderzee
Lyceum heeft een breed zorgaanbod.

Ondersteuning bij dyslexie
en/of dyscalculie

Als een leerling dyslexie/dyscalculie heeft,
houden we daar rekening mee. Als het nodig is,
kan een coach bepalen wat voor hulp of
De zorgcoördinator is er voor problemen die de
begeleiding nodig is voor de betreffende leerdeskundigheid van mentoren en/of docenten
ling. Niet elke leerling met dyslexie/dyscalculie
overstijgen, onderhoudt contacten met leerlingen,
heeft immers hetzelfde nodig, we noemen dit
ouders, mentoren en deskundigehulpverleners
maatwerk.
buiten de school. Zorgcoördinator neemt ook
beslissingen bij het doorverwijzen van leerlingen,
zowel intern als extern.
Leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon
terecht wanneer zij te maken hebben met
gedrag of omstandigheden die zij als onprettig
De leerlingbegeleider ondersteunt leerlingen
ervaren. De informatie wordt in principe niet
die moeite hebben met onder andere sociale
met anderen gedeeld, tenzij vertrouwenspervaardigheden of het plannen en organiseren van
soon en/of leerling anders beslissen.
het schoolwerk. De leerlingbegeleider heeft veel
expertise in huis om de leerlingen optimaal te begeleiden en ondersteunen. Mocht alleen inzet van
leerlingbegeleider niet toereikend zijn dan kan er
gekeken worden naar externe hulp.
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Een veilig leer- en werkklimaat vinden wij belang
rijk. Op beide locaties beschikken wij over een
centraal punt voor leerlingen, docenten, mentoren
en ouders voor advies en begeleiding om een leerling maximaal te laten ontwikkelen op zijn of haar
niveau. Zo heeft onze locatie Junior het Zorgatelier
(J001) en op het Senior hebben wij een Supportlokaal (S010). In deze lokalen zitten alle mede
werkers die betrokken zijn bij de leerlingenzorg.

Wanneer problemen van leerlingen van zodanige
aard zijn dat adequate ondersteuning niet meer
binnen de interne zorgstructuur kan worden
geboden, wordt advies gevraagd aan externe
instanties.

Wij bieden:
• Huiswerkbegeleiding na schooltijd. (op het
Senior door Lyceo onderwijshelden)
• Begeleiding voor leerlingen die binnen de
extra zorg van Passend onderwijs vallen.
• Begeleiding van NT2 leerlingen.
• Time-out plek voor leerlingen die tijdelijk niet
kunnen meedraaien in de klas.
• Werkplek voor leerlingen met een
maatwerkrooster.
• Een luisterend oor in een rustige en veilige
omgeving.
• Begeleiding voor leerlingen met dyslexie of
dyscalculie.
• Extra hulp bij: plannen en organiseren,
sociale vaardigheden, faalangst, leren leren.
• Centraal punt voor docenten/mentoren met
vragen over leerlingen of een acute hulpvraag.

• Zorgadviesteam (ZAT)
Het Zorg Advies Team (ZAT) is een multidisciplinair overleg. In het ZAT komen professionals uit
het onderwijs, maatschappelijkwerk, de jeugzorg,
de gezondheidszorg en de jeugdpolitie samen.
Leerlingbegeleiding en hulpverlening worden
tijdens dit overleg op elkaar afgestemd.
Als een leerling ingebracht wordt in het ZAT, wordt
dit altijd vooraf met ouders besproken.
• Begeleiding vanuit samenwerkingsverband 		
Aandacht+
Wij kunnen gebruik maken van de expertise vanuit
het samenwerkingsverband voor onder andere
onderzoek, begeleiding, training, observatie en
advies.
• Schoolmaatschappelijk Werk
De zorgcoördinator kan indien nodig de schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Ouders
worden hier van op de hoogte gesteld en vaak ook
in betrokken.

