
Zorgcoördinator:

“Doel is alle leerlingen een 

goede schooltijd te bieden en 

ze met een diploma en een 

koffer vol vaardigheden  

uit te zwaaien.”

Ondersteuningsaanbod
Aalten Slingelaan
Slingelaan 28
7122 AW  Aalten
0543-491111 

Aalten Stationsplein
Landbouwstraat 1
7122 VM  Aalten
0543-491400

Meer informatie
Scan de code voor meer informatie 
over het aanbod en onze betrokken 
professionals.

schaersvoorde.nl



Schaersvoorde  
vmbo, havo en vwo

Samenwerken aan jouw toekomst!

De basis
Elke leerling heeft een klassenleraar/coach die met 
de leerling praat over de ontwikkeling, de prestaties  
en het welbevinden. De klassenleraar/coach is voor 
de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de docenten het 
eerste aanspreekpunt. 

Aanvullend ondersteuningsaanbod:  
goed geregeld! 
Soms is er meer nodig dan het reguliere lesaanbod 
om je diploma te behalen. Je kunt dan gebruik maken 
van ons ondersteuningsaanbod. Wij bieden veel 
verschillende vaardigheidstrainingen. Ook kun je lees- 
of rekenbegeleiding krijgen. Ligt je hulpvraag meer 
op sociaal-emotioneel gebied, dan helpt een gesprek 
met een leerlingbegeleider je mogelijk verder. 

Mocht je hulpvraag een meer individueel en ver-
diepend aanbod nodig hebben, dan kun je gebruik 
maken van ons Maatwerk. Zo is het steunpunt (BAS) 
wellicht een mogelijkheid of we betrekken er de 
orthopedagoog of een van de ambulante begeleiders 
bij. In overleg met je ouder(s)/verzorger(s), klassen-
leraar/coach, de zorgcoördinator en de teamleider 
wordt bekeken welke ondersteuning passend is.

Elke leerling 
 wordt gezien!

 Dyslexie  Studievaardigheid 
 Hoogbegaafdheid  Sociale 

vaardigheid  Faalangst
 Examentraining

Elke afdeling binnen 
de school heeft een 

eigen leerlingbegeleider.
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