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Mentor
Iedere leerling op het Ostrea Lyceum heeft een mentor. Deze mentor, een vakdocent die ook
lesgeeft aan jou en je klas, is een belangrijke begeleider voor jou op school. De mentor maakt
je wegwijs in de school en geeft begeleidingslessen waarin je leert over hoe je het beste kunt
studeren en plannen. Daarnaast geeft de mentor ook mentorlessen. In die mentorlessen gaat
het over belangrijke zaken zoals (cyber)pesten, afval en veilig verkeer. Daarnaast
heb je ook gesprekken met je mentor over hoe het met je gaat. De mentor is
de eerste contactpersoon voor je ouder(s)/verzorger(s), vakdocenten en
eventuele zorgverleners. In de brugklas komt de mentor op kennismakingsbezoek bij alle leerlingen thuis.
Interne ondersteuning: Counseling
Het kan gebeuren dat je iets dwarszit waardoor het leren niet goed
lukt. Dit kun je bespreken met je mentor en die kan je verwijzen
naar een counselor. Met een counselor heb je tijdens of na schooltijd
gesprekjes. Het kan zijn dat counseling onvoldoende blijkt. Na overleg
met jou en je ouders, kun je eventueel verwezen worden naar externe
hulpverlening die jou verder kan helpen.
Interne ondersteuning: Remedial Teaching (RT)
Wanneer je begeleiding nodig hebt op het gebied van leren en daar samen met de vakdocent of mentor niet uitkomt, kan de remedial teacher
korte tijd begeleiding bieden. Stel dat je het bijvoorbeeld lastig vindt om
je schoolwerk te plannen of je weet niet goed hoe je een bepaald vak het
beste kunt aanpakken, dan bespreek je dat met je docent en mentor en
kan er hulp gezocht worden bij de remedial teacher.

Begeleiding van
deskundige
docenten

Interne begeleiders vanuit externe organisaties (IB)
Op school zijn interne begeleiders (IB’ers) aanwezig. Dit zijn gedragsspecialisten. Zij kunnen
jou of jouw docententeam ondersteunen als dat nodig is. Uiteraard wordt een intern begeleider alleen ingezet na overleg met jou en je ouders.
Interne ondersteuning: Faalangstreductietraining (FRT)
In het begin van de brugklas krijgen alle brugklasleerlingen een vragenlijst. Als
daaruit blijkt dat je vaak faalangstig bent en je wilt hier iets aan doen, dan kun
je een faalangstreductietraining (FRT) volgen. Dit is een groepstraining van
tien lessen, georganiseerd door de counselors. De training vindt plaats na
schooltijd.
Compensatiepas
Het is mogelijk compensatie te krijgen bij toetsen en examens. Je kunt dit in
de meeste gevallen krijgen als een deskundige het belang van de compensatie heeft aangetoond in een deskundigenverklaring. De compensatiepas is een
digitale pas. In de examenklassen krijg je een papieren pas. Als je bijvoorbeeld
dyslexie hebt, kun je recht hebben op zo’n pas. Op de pas staat wat je nodig hebt op
het gebied van toetsing of ICT.
Jeugdgezondheidszorg
Op school zijn een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts werkzaam vanuit de GGD Zeeland.
In de tweede klas word je uitgenodigd voor een Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO) bij
de jeugdverpleegkundige. Ook zijn onderzoeken op aanvraag (van school, ouders, leerling)
mogelijk bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts.
Zorg- en Advies Team (ZAT)
In het zorg- en adviesteam werken school en hulpverleningsinstellingen met elkaar samen.
De samenwerkende instanties in het ZAT zijn: Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD),
Leerplicht en CJG (Centra voor Jeugd en Gezin). Je ouders moeten toestemming geven voor
bespreking in het ZAT.
Huiswerktoezicht
Als je dat nodig hebt, kun je op school onder toezicht je huiswerk maken. Je kunt hier in een
rustige omgeving geconcentreerd werken. Maandag t/m donderdag van 14.35 uur tot 16.15
uur kun je gebruik maken van de mogelijkheid om het huiswerk op school te maken. Je mentor kan je in overleg met jou en je ouders hiervoor aanmelden.
De ondersteuningsklas
De ondersteuningsklas wordt ingezet als je dreigt vast te lopen op school. De ondersteuningsklas is een kleinschalige, rustige, plek in de school. Hoe vaak een leerling daar naartoe
gaat, hangt af van de doelen die je hebt. De bedoeling is dat je na het behalen van je doelen
weer volledig kunt instromen in de klas. Om gebruik te mogen maken van de ondersteuningsklas moet je al begeleid worden door een intern begeleider. Als de ondersteuningsklas voor
jou een mogelijkheid is, zal dit met jou en je ouders worden besproken.

