/ ZORG EN
BEGELEIDING/
MENTOREN
Alle leraren op Helen Parkhurst zijn mentor van hun
‘eigen’ klas. Je krijgt minstens één mentoruur per week
waarin je aan de mentor vragen kunt stellen of iets
vertellen wat je kwijt wilt. De mentor bespreekt wat er
in de klas gebeurt en praat met je ouders/verzorgers.
Wanneer een mentor ziet dat een leerling meer
begeleiding of ondersteuning nodig heeft, dan zal hij dit
bespreken met de afdelingsleiders, waarna een leerling
mogelijk wordt aangemeld bij het Intern Zorg Overleg.

ZORGCOÖRDINATOR EN ZORGBUREAU
Wanneer het nodig is, wordt een leerling besproken
in het Intern Zorg Overleg. Helen Parkhurst heeft een
zorgcoördinator die verantwoordelijk is voor de zorg
en begeleiding op school. Er zijn binnen het zorgbureau
meerdere leerlingbegeleiders die ondersteuning kunnen
bieden. De zorgcoördinator heeft regelmatig overleg met
allerlei hulpverleners zoals de leerplichtambtenaar, psychologen en de jeugdarts, en met instanties als de GGZ
en Jeugdzorg. Samen met ouder(s)/verzorger(s) wordt
er indien nodig een OPP (handelingsplan) gemaakt om
de situatie goed in kaart te brengen en de begeleiding
hierop af te stemmen.

Samen brengen we
de situatie in kaart
en zetten we een
volgende stap.

ORTHOPEDAGOOG

MEER- EN HOOGBEGAAFD

Helen Parkhurst heeft een vaste orthopedagoog in
dienst. Zij is gedragswetenschapper en werkt samen met
de zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. Regelmatig
gaat zij met ouders/verzorgers en leerlingen in gesprek
over toelating op Helen Parkhurst of verwijzing naar
speciaal onderwijs.

Voor meer- en hoogbegaafde (NEO)-leerlingen heeft
Helen Parkhurst een bijzonder aanbod. Samen met een
V – coach (verbredingscoach) leg je in een leercontract
vast welke leerdoelen jij kunt verdiepen of verbreden.
Ook krijg je hulp als je talent je in de weg staat om
prettig te leren of goed in de klas te functioneren.

REMEDIAL TEACHERS

VERTROUWENSPERSOON EN PESTPROTOCOL

Wanneer er sprake is van dyslexie of dyscalculie regelt
de remedial teacher samen met de leerling en de ouders
de faciliteiten. Soms krijgen deze leerlingen meer tijd om
een toets te maken of gebruiken ze speciale middelen
zoals een spraakcomputer.

Er is een aantal vertrouwenspersonen speciaal
geschoold in het omgaan met klachten van leerlingen
en medewerkers, zoals bijvoorbeeld discriminatie,
intimidatie of ongewenste intimiteiten. We hebben
een pestprotocol waarin staat hoe we omgaan met
pestgedrag, te raadplegen op www.helenparkhurst.nl.
Ga naar Het Onderwijs en dan naar Begeleiding >
Veiligheidsboek VO.

PASSEND ONDERWIJS
De scholen in Almere werken samen om ervoor te
zorgen dat alle Almeerse leerlingen een passende
onderwijsplek krijgen. Helen Parkhurst heeft twee vaste
begeleiders Passend Onderwijs, die op vaste momenten
aanwezig zijn. Zij zijn voornamelijk betrokken bij leerlingen waarbij sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. De begeleiding wordt vormgegeven in overleg
met het zorgbureau, docenten en mentoren.
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