Schooljaar 2017 – 2018
De mogelijkheden die het Stedelijk Gymnasium Breda biedt op het gebied van zorg en begeleiding.
_________________________________________________________________________________________________________________

Instantie /
functionaris
Conciërge

Type zorg / omschrijving:
Verzuimregistratie, contact met
leerlingen en/of ouders bij ziekte.

Wie/Wat/Waar/Contactgegevens:
Dhr. Horsthuis
Dhr. Smit
ziek@gymnasiumbreda.nl
verlof@gymnasiumbreda.nl
076-5225040
Bereikbaarheid: 7:30 – 16:00 uur
Alle docenten zijn te bereiken via
e-mail.
achternaam@gymnasiumbreda.nl

Vakdocent

Signaleren van gedrags- en/of
leerproblemen voor zijn/haar vak.
Informatie verschaffen aan mentor.

Mentor

De spil in de eerstelijnszorg. Ontvanger
van signalen van de leerling /
omgeving / ouders / vakdocenten
over het functioneren van de leerling.

Iedere klas heeft een mentor. De
mentor is te bereiken via e-mail.

Teamleider

(Zorg)problemen overzien en overleg
voeren met mentoren en
vakdocenten. Wordt op de hoogte
gehouden door mentoren en de
zorgcoördinator.

Klas 1+2: Mw. Hesselink
hesselink@gymnasiumbreda.nl
Klas 3+4: Dhr. De Wilde
wilde@gymnasiumbreda.nl
Klas 5+6: Mw. Scheltema
scheltema@gymnasiumbreda.nl

Schoolleiding

Ondersteunt en faciliteert de mensen
in de zorgstructuur en draagt de
eindverantwoordelijkheid voor het
gekozen beleid in overleg met de
zorgcoördinator.

Decaan

Ondersteunt in loopbaanoriëntatie en
keuzebegeleiding bij leerlingen.

076-5225040
Dhr. Breuer – rector
Dhr. Moons – conrector
De teamleiders
Te bereiken via e-mail en telefoon.
Mw. Slijngard – decaan VWO
slijngard@gymnasiumbreda.nl
076-5225040
Zie ook de site:
www.gymnasiumbreda.dedecaan.net

Huiswerkklas

Huiswerkbegeleiding

De onbetaalde huiswerkklas vindt
plaats op maandag t/m donderdag
tussen 14.30 en 16.30. Leerlingen
kunnen daar op vrijwillige basis onder
toezicht in alle rust het huiswerk
maken of leren.
De betaalde huiswerkbegeleiding
(Teach2Study) vindt plaats op
maandag t/m donderdag tussen
14.10 en 17.30.

(te vinden via de schoolsite)
Leerlingen wordt geadviseerd
hierheen te gaan door de mentor.
Lokaal 0.14, 0.15 of 0.16

Ouders moeten hun kind zelf
inschrijven. Dit kan via de website
www.teach2study.nl.
Contact:
Mw. Terstegen: 06 41309749
Mw. Bindt:
06 18119245

Het telefoonnummer van het Stedelijk Gymnasium Breda is 076-5225040
Alle medewerkers zijn te bereiken op (achternaam medewerker)@gymnasiumbreda.nl
LET OP: Achternaam medewerker = zonder tussenvoegsel(s)

Steunles

Tutor

De steunles wordt gegeven door
een vakdocent. Voor meer
informatie kunt u de vakdocent van
de leerling mailen.
Een tutor is een leerling van het SGB
die goed is in bepaalde vakken en
daarom steunles biedt aan andere
leerlingen van het SGB. De kosten
bedragen €5-7 per uur.

Aanspreekpunt voor tutoren of
geïnteresseerden in de hulp van
een tutor is mw. Raaijmakers.

Dyslexie /
dyscalculiecoach

Begeleiding van leerlingen met
dyslexie of dyscalculie.

Mevr. Peeters,
peeters@gymnasiumbreda.nl
begeleidt leerlingen met dyslexie en
reikt hen instrumenten aan om
hiermee om te gaan.

Ondersteuningscoördinator

Ziet toe op de uitvoering van de zorg
binnen de school en adviseert daarin,
inventariseert zorgbehoeften bij
leerlingen, stuurt het Zorg Advies
Team (ZAT) aan, ondersteunt in de
begeleiding leerlingen, ondersteunt
ouders van zorgleerlingen.

Groep 8 en klas 1+2:
Mw. Van Tol

Inventariseert en diagnosticeert bij
complexe problematiek en
ondersteunt bij de uitvoering van
handelingsplannen. Verwijst, indien
nodig, naar buitenschoolse
hulpinstanties.

Mevr. Hoogendoorn.

Voor klachten van ouders of
leerlingen over de school als
organisatie en/of over personen
werkzaam binnen de school.
Te denken valt aan seksuele
intimidatie, pesten, strafmaatregelen,
etc.

Dhr. Haverbeke

Orthopedagoog

Schoolcontact persoon

Centrum voor jeugd
en gezin (CJG)

Zorgcoach

Rots en Water
weerbaarheidstraining

Richt zich op de leerling in de
thuissituatie in relatie tot het
functioneren op school.

tutor@gymnasiumbreda.nl

zorgonderbouw@gymnasiumbreda.nl

Algemeen en klas 3 t/m 6:
Dhr. Eulenpesch
zorgbovenbouw@gymnasiumbreda.nl

hoogendoorn@gymnasiumbreda.nl
aanwezig op maandag en op
oneven weken op ook donderdag

haverbeke@gymnasiumbreda.nl
Mw. Steijn
steijn@gymnasiumbreda.nl

Mevr. Boin

School-CJG'er: coördineert
doorverwijzingen

boin@gymnasiumbreda.nl

CJG-coach: begeleidt leerling actief.

bree@gymnasiumbreda.nl

Voor leerlingen met psychische,
sociale of studieproblemen van
diverse aard (die meer aandacht
nodig hebben dan de mentor kan
bieden).

Mw. Steijn/Mw. Bekkers/ Mw.
Peeters/ Mw. Terstegen/ Mw.
Dierckxsens/Dhr. Van de Winckel

Richt zich op leerlingen die moeite
hebben met (sociale)weerbaarheid.
(Groeps-)training wordt door school
gegeven.

Mw. Peeters, mw. Bekkers, mw.
Terstegen en dhr. Van Vugt

Mw. Van Bree

Te bereiken via e-mail + telefoon.

Te bereiken via e-mail + telefoon.

Het telefoonnummer van het Stedelijk Gymnasium Breda is 076-5225040
Alle medewerkers zijn te bereiken op (achternaam medewerker)@gymnasiumbreda.nl
LET OP: Achternaam medewerker = zonder tussenvoegsel(s)

Faalangstreductie
training

Richt zich op leerlingen met
faalangst. Dit kan individuele maar bij
voorkeur als groeps getraind worden
Soms kunnen leerlingen
doorverwezen worden.

Mw. Bekkers, mw Dierckxsens en mw
Steijn

Kennisdrager van de specifieke
kenmerken van en aandachtspunten
voor leerlingen met fysieke
problematiek

Mw. Van Gennip

Kennisdrager van de specifieke
kenmerken van en aandachtspunten
voor leerlingen met ASS en/of andere
gedragsproblematiek.

Mw. Leenders

Verleent hulp aan leerlingen met
leerproblemen of gedragsstoornissen.

Deze zorg is niet aanwezig op het
SGB maar een leerling kan terecht
bij een extern bureau.

Wordt ingeschakeld bij vragen over
medische problematiek, bijvoorbeeld
wanneer de duur van afwezigheid
niet bekend is of in twijfel getrokken
wordt, of voor re integratieplan.

Mw. Vanneste

Het aanspreekpunt bij langdurig
afwezigen, waarbij de reden van
afwezigheid onbekend is of in twijfel
getrokken wordt.

Mw. Wouters

Politie

Informatie

Centraal nummer 0900-8844

ZAT intern

Wijkagent:
Jeugdbrigadier:
In crisissituaties:
Preventief overleg over zorgitems,
coördinerend overleg over wie wat
doet en inventarisatie van de
zorgvragen

Vragen naar: Bruce Bhawan
Vragen naar: Cindy Denissen
Vragen naar: officier van dienst
De zorgcoördinatoren
De teamleiders
De orthopedagoog
De school-CJG

Vertegenwoordiging van instanties als
Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD,
Veiligheidshuis. Overleg vindt plaats
t.b.v. een goede communicatie en
coördinatie tussen de school en de
jeugdzorgpartijen.

Deelnemers ZAT intern

(crisisteam maatschappelijk werk)

Te bereiken op 076-5200725

Ambulant Begeleider
cluster 3
(langdurig ziek of
lichamelijk beperkt)
Ambulant Begeleider
cluster 4 , o.a. ASS
(autistisch spectrum
stoornis)
RT
(remedial teacher)
Jeugdarts / M@zl

Leerplichtambtenaar

(zorg advies team)

ZAT extern
(zorg advies team)

Sensoor

Te bereiken via e-mail + telefoon.

Te bereiken via e-mail:
marij.vangennip@inos.nl

Te bereiken via e-mail:
leenders@gymnasiumbreda.nl

Te bereiken via e-mail
y.vanneste@ggdwestbrabant.nl

Te bereiken via email:
damp.wouters@rblwest-brabant.nl

Jeugdarts
Wijkagent
Leerplichtambtenaar

Bij dringende psychosociale
problematiek.
Crisisteam bureau
jeugdzorg

Voor crisissituaties waarbij kind of
ouders gevaar loopt.

Te bereiken via 088-0666999

Het telefoonnummer van het Stedelijk Gymnasium Breda is 076-5225040
Alle medewerkers zijn te bereiken op (achternaam medewerker)@gymnasiumbreda.nl
LET OP: Achternaam medewerker = zonder tussenvoegsel(s)

