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Support op de KSH
Soms heeft een leerling extra zorg nodig. Dit kan hulp bij het leren
zijn of er is behoefte aan sociaal-emotionele ondersteuning. Op de
KSH is een uitgebreid zorgteam aanwezig. In dit boekje stellen we
alle supportmedewerkers voor en vertellen we wat zij precies doen.
Zo weet je altijd bij wie je met welke vraag terecht kunt. Ook leggen
we uit wat de juiste route is om je te kunnen helpen met een
zorgvraag.
Tot slot geven we een toelichting op wat onze trajectvoorziening
precies inhoudt.
Support is er niet alleen voor leerlingen, ook medewerkers kunnen
met hun vragen bij deze collega’s terecht.
Dus heb je een vraag of wil je advies, laat het ons weten.
Support KSH
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WIE IS WIE
Monique Hallegraeff – zorgcoördinator
Monique is verantwoordelijk voor het coördineren
van de interne leerlingenzorg. Daarnaast begeleidt
ze leerlingen met ondersteuningsvragen, waarbij ze
samenwerkt met interne en externe deskundigen.
De school zorgt voor een warme overdracht als een
leerling met ondersteuningsvragen op school binnenkomt. Als anti-pestcoördinator is Monique verantwoordelijk voor de uitvoering van het anti-pestbeleid.
m.hallegraeff@kshcollege.nl
Kim Bruseker & Angelique Hogeveen
– leerlingbegeleider
Kim en Angelique begeleiden leerlingen die een
extra ondersteuningsbehoefte hebben. Kim is
kinderpsycholoog en Angelique is lifestylecoach en
voorheen gymdocent in het speciaal onderwijs.
Zij ondersteunen leerlingen op verschillende vlakken
en verzorgen daarnaast faalangstreductietraining,
examenvreestraining en sociale vaardigheidstraining.
Ook docenten kunnen worden geholpen met een
hulpvraag. Denk hierbij aan vragen over klassenmanagement, een stoornis of een vraag over een
specifieke leerling.
k.bruseker@kshcollege.nl
a.hogeveen@kshcollege.nl
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Anouk Doornebos – ondersteuning leerlingbegeleiders
Anouk Doornebos is orthopedagoog en docent
wiskunde. Op verzoek van de leerlingbegeleiders is
zij inzetbaar bij specifieke begeleidingsvragen.
Anouk verzorgt workshops op het gebied van
leerlingondersteuning.
a.doornebos@kshcollege.nl
Joan Buijs, Michael Poortvliet & Karlijn Stet - counselors
Voor leerlingen die behoefte hebben om even samen
met iemand hun gedachten op orde te krijgen, zijn Joan,
Michael en Karlijn de aangewezen personen. Zij zijn onze
schoolcounselors, speciaal opgeleid voor gespreksvoering met leerlingen die om welke reden dan ook even in
de war zijn.
Leerlingen kunnen rechtstreeks bij de drie counselors
worden aangemeld of via de mentor.
j.buijs@kshcollege.nl
m.poortvliet@kshcollege.nl
k.stet@kshcollege.nl
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Rineke Falkena – dyscalculiecoach
Rineke is dyscalculiecoach. Leerlingen, ouders/verzorgers
en docenten kunnen bij haar terecht met vragen over
dyscalculie en rekenproblemen. Elke leerling met
dyscalculie wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Als er sprake is van dyscalculie krijgt een
leerling extra tijd bij toetsen waarbij gerekend
moet worden en is het gebruik van hulpmiddelen
(rekenmachine en/of hulpkaarten) toegestaan.
r.falkena@kshcollege.nl
Ilse Hogeveen & Rob van Limpt - coördinatoren
zomerschool
De school biedt de laatste schoolweek en de eerste
week van de zomervakantie een zomerschool aan.
Deze is bedoeld om leerlingen met een achterstand
in één of twee vakken de mogelijkheid te bieden om
sterker het volgende leerjaar te starten.
zomerschool@kshcollege.nl

Tara Schoon – bijlescoördinator
Om leerlingen optimaal te ondersteunen tijdens het
leerproces biedt de school een bijlesprogramma aan.
De coördinatie hiervan is in handen van Tara.
t.schoon@kshcollege.nl
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Carlijn Canté & Ellen Rogier – dyslexiecoach
De dyslexiecoaches zijn het aanspreekpunt voor alle
zaken die betrekking hebben op ons dyslexiebeleid.
Zij zorgen ervoor dat docenten over alle benodigde
informatie met betrekking tot dyslectische leerlingen
kunnen beschikken.
Signaleringstest
Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen in
de brugklas een signaleringstest op het gebied van lezen
en spelling. Deze test bestaat uit een dictee en een
stilleestoets. De resultaten van deze test worden verwerkt door de dyslexiecoaches. Leerlingen die laag
scoren op één of meer onderdelen van de signaleringstest worden door de dyslexiecoaches uitgenodigd voor
een nader onderzoek naar leestempo en/of spelling.
Wanneer ook hier een lage score wordt behaald
ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) het advies om
een onderzoek naar dyslexie te laten doen.
Dyslexiebijeenkomsten
Voor dyslectische leerlingen in de brugklas is een aantal
bijeenkomsten gepland tussen de herfstvakantie en de
voorjaarsvakantie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt
aandacht besteed aan het omgaan met hun dyslexie bij
de vakken op de middelbare school. Voor leerlingen uit
klas 2 t/m 6 is er om de week een inloopuur.
c.cante@kshcollege.nl
e.rogier@kshcollege.nl
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Nurgül Akin – decaan onderbouw
Marlène Talan – decaan bovenbouw
Wie meer wil weten over vervolgopleidingen of
loopbaanoriëntatie kan terecht bij onze schooldecanen. De decanen zijn experts op dit gebied
en begeleiden leerlingen wanneer ze een profiel
moeten kiezen.
De schooldecaan heeft speciaal lesmateriaal waarmee
leerlingen beter voorbereid een keuze kunnen maken
voor een vervolgstudie of beroep. Ook organiseren
de decanen stages en beroepenmarkten.
De decanen leveren materiaal voor de keuzelessen die
de mentoren verzorgen, onder andere via Keuzeweb,
onderdeel van dedecaan.net. In groepsverband en via
individuele gesprekken begeleiden zij leerlingen bij
problemen in hun keuzeproces. Daarnaast geven zij
voorlichting over zaken als inschrijving en
studiefinanciering in het hoger onderwijs, mogelijkheden voor studie en werk in het buitenland en
uitloting voor een bepaalde studie. In principe is het
decanaat het aanspreekpunt voor elk loopbaanprobleem. Zo nodig wordt er contact gezocht met
deskundigen binnen of buiten de school.
Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd
contact opnemen met de decaan voor een afspraak
of informatiemateriaal.
n.akin@kshcollege.nl
m.talan@kshcollege.nl
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José Mul – verzuimcoördinator
José houdt zich bezig met het verzuim van de
leerlingen. Ze onderneemt actie bij ongeoorloofd
verzuim, te laat komen en bij een vastgesteld aantal
verwijderingen. Ze verzamelt de verzuimgegevens van
leerlingen en neemt hierover – indien nodig – contact
op met de leerling, de mentor en/of de ouder(s)/
verzorger(s). Iedere maand overlegt José met de
coördinatoren en met de zorgcoördinator.
Daarnaast onderhoudt ze contact met de leerplichtambtenaar en jeugdarts.
verzuim@kshcollege.nl
Jordy Mees & Nicole van der Peet - toezichthouder
Als toezichthouders vangen Jordy en Nicole
leerlingen op in lokaal 356. Ook verzorgen zij
de absentregistratie.
verzuim@kshcollege.nl
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Kim Bruseker, Marcel Schreuder & Karlijn Stet
– vertrouwenspersoon leerlingen
We proberen een zo veilig mogelijke school te zijn,
waar iedereen zich prettig voelt en waar leerlingen en
medewerkers elkaar met respect behandelen. Toch
kan het gebeuren dat een leerling te maken krijgt met
een ernstig probleem. Het is belangrijk dat dergelijke
problemen worden gemeld op school. Eén van onze
vertrouwenspersonen kan dan advies geven en
– afhankelijk van de aard en ernst van de melding –
contact opnemen met de schoolleiding. Ook kan de
vertrouwenspersoon bemiddelen of doorverwijzen
naar de klachtencommissie.
De vertrouwenspersoon wordt alleen ingeschakeld bij
klachten van sociaal-emotionele aard, voor zover deze
te maken hebben met school.
k.bruseker@kshcollege.nl
m.schreuder@kshcollege.nl
k.stet@kshcollege.nl
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Lidewij Kammeijer – schoolcoach
Voor meer gecompliceerde hulpvragen die niet alleen
te maken hebben met school maar ook met de thuissituatie van de leerling kan schoolcoach Lidewij
Kammeijer door school worden ingeschakeld. Lidewij
is een deskundig hulpverlener die de weg kent als het
gaat om het inschakelen van collega-hulpverleners die
de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Desgevraagd adviseert Lidewij de leerlingbegeleiders van
school over de aanpak.
l.kammeijer@altra.nl
Maaike de Ruyter – jeugdarts GGD Kennemerland
Maaike heeft een begeleidende rol bij het ziekteverzuim van leerlingen. Ze geeft adviezen, voorlichting en
begeleidt leerlingen, ouders/verzorgers en docenten.
Ze denkt mee met alle partijen bij een plan van
aanpak en sluit aan bij multidisciplinaire overleggen
(MDO’s). De jeugdarts kan zo nodig doorverwijzen
naar de huisarts, een medisch specialist of andere
hulpverlening.
MRuyter@ggdkennemerland.nl
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Leerplichtambtenaar
De school waarschuwt de leerplichtambtenaar als een leerling te veel
afwezig is. Deze zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op school is
verschenen. Daarnaast geeft de leerplichtambtenaar voorlichting aan
jongeren over het belang van naar school gaan en de gevolgen van het
overtreden van de Leerplichtwet.
De leerplichtambtenaar kan een vrijstelling geven, waardoor een
leerplichtige leerling (tijdelijk) niet naar school hoeft.
De leerplichtambtenaar houdt een preventief verzuimspreekuur
voor leerlingen die te veel te laat of absent zijn geweest. Na de
herfstvakantie komt de leerplichtambtenaar 1x in de twee weken op
school en houdt dan gesprekken met de desbetreffende leerlingen.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn ook welkom bij deze gesprekken.
leerplicht@haarlemmermeer.nl
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2. Route van aanmelding bij support
De mentor is het centrale contactpersoon, voor zowel de leerling als de
ouder(s)/verzorger(s). De meeste vragen kunnen in dit contact worden
beantwoord. Soms is er meer nodig. De mentor geeft dit dan aan bij de
leerling- of zorgcoördinator. Eventuele hulpvragen worden besproken
in het intern zorgoverleg, waar afspraken over het ondersteuningsaanbod worden gemaakt. Voorstellen van school voor ondersteuning
worden altijd eerst met ouder(s)/verzorger(s) besproken.

13

KSH - Supportinformatie 2021 - 2022

3. Trajectvoorziening
De trajectvoorziening is ingevoerd in het kader van passend onderwijs
met als doel leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben
te begeleiden, zodat ze binnen de school onderwijs kunnen blijven
volgen. In een intakegesprek bespreekt de leerlingbegeleider met
leerling en ouder(s)/verzorger(s) hoe de begeleiding er uitziet en welke
doelen daarbij horen. Na ongeveer 4 weken volgt een evaluatie en na
6 weken bekijkt school of de begeleiding kan worden afgerond.
Voorbeelden van ondersteuning
•	Begeleidingsgesprekken met leerlingen, over motivatie,
concentratie, somberheid, problemen oplossen, om hulp vragen
of reguleren van gedrag.
• Hulp bij plannen en organiseren.
• Aanleren van leerstrategieën.
• Mogelijkheid tot het nemen van een time-out.
• Rustige werk- en pauzeplek.
•	Klassenobservaties ten behoeve van het begeleidingstraject
van de leerling.
•	Ondersteuning voor docenten (klassenmanagement,
lesobservaties, handelingsplannen, gesprekken).
•	Schakel tussen leerling/ouder(s)/verzorger(s), externe
hulpverlening en de KSH om te komen tot in samenspraak
vastgestelde ondersteuning.
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