
AANDACHT 
VOOR 
UW KIND
 BEGELEIDING VOOR IEDEREEN
 EXTRA ONDERSTEUNING
 EEN VEILIGE OMGEVING



DIT VINDEN WIJ 
BELANGRIJK    

 DE  MENTOR  IS DE SPIL

  PREVENTIE 

  EXTRA ONDERSTEUNING  OP MAAT 

 SAMEN MET  DE OUDERS  OPTREKKEN

  ONDERSTEUNING ZOVEEL MOGELIJK 

 TIJDENS DE LES  

BEGELEIDING 
Onze begeleiding is erop gericht dat alle 

leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. 

De school is verdeeld in overzichtelijke, 

kleinschalige afdelingen. Elke afdeling heeft 

een begeleidingsprogramma dat is afgestemd 

op de leerlingen. Hierin zijn studiebegeleiding, 

keuzebegeleiding en sociaal-emotionele 

begeleiding opgenomen. 

MENTOREN 
De mentoren kennen de leerlingen goed en 

voeren met iedereen gesprekken. Leerlingen 

kunnen met vragen en problemen bij hun mentor 

terecht. Ook hebben de mentoren aandacht voor 

de sfeer in de groep. Verder onderhouden ze 

het contact met u als ouder en coördineren ze, 

als dat nodig is, samen met de zorgcoördinator 

de extra ondersteuning. 

BIJLES EN STUDIEBEGELEIDING
In het eerste jaar krijgen leerlingen die dat nodig 

hebben steunlessen taal, rekenen en planning 

& organisatie. Leerlingen die behoefte hebben 

aan extra uitleg bij bepaalde vakken kunnen 

een beroep doen op de bijlesbank. Tegen een 

kleine betaling krijgen ze bijles van een 

ouderejaars leerling. Ook is in onze school het 

onafhankelijk huiswerkinstituut ‘Studiekring’ 

gehuisvest. Voor onze leerlingen geldt een 

gereduceerd tarief.



Brent, leerling brugklas:

Ik voel me fijn op 
school en in mijn klas. 
Mijn mentor is heel 
aardig. Ze helpt me 
goed. Ik kan altijd  
bij haar terecht! 



Van faalangst tot gedragsproblemen: als blijkt 

dat een leerling méér nodig heeft, bieden we 

extra ondersteuning. Deze is in beginsel 

kortdurend en gericht op het versterken van 

de zelfredzaamheid van de leerling. 

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, 

bekijkt ons interne zorgadviesteam wat er precies 

nodig is en of de school de ondersteuning kan 

verzorgen. Vaak is dat het geval, maar het team 

kan ook doorverwijzen naar externe hulp als 

dat het beste is. 

IN HET INTERNE ZORGADVIES
TEAM WERKEN DE VOLGENDE 
DESKUNDIGEN NAUW MET 
ELKAAR SAMEN:

  ZORGCOÖRDINATOR 

De zorgcoördinator speelt een centrale  

rol in het zorgbeleid en is verantwoordelijk 

voor de zorgtrajecten.

  ORTHOPEDAGOOG 

De orthopedagoog wordt ingezet als 

gedragsdeskundige. 

  PEDAGOGISCH MEDEWERKER 

De pedagogisch medewerker verzorgt 

verschillende vormen van begeleiding 

voor leerlingen.

  LEERLINGBEGELEIDERS 

De leerlingbegeleiders worden ingezet bij 

(lichte) sociaal-emotionele problematiek.  

  REMEDIAL TEACHERS 

De remedial teachers zijn gespecialiseerd  

in leerproblemen. Zij verzorgen vaste 

programma’s en begeleidingslessen. 

  OVERIGE BEGELEIDING 

Aan NSG Groenewoud zijn een school-

maatschappelijk werker en begeleiders 

passend onderwijs verbonden. 

DYSLEXIE EN DYSCALCULIE 
We ondersteunen leerlingen die een 

erkende dyslexie- of dyscalculieverklaring 

kunnen overleggen volgens de wettelijke 

normen. U vindt hierover meer informatie  

en een uitgebreid protocol op onze website: 

www.nsg-groenewoud.nl. 

NSG Groenewoud biedt leerlingen de mogelijk-

heid om het programma Kurzweil te gebruiken. 

Dit programma, dat tekst omzet in spraak, 

wordt gebruikt bij toetsen. Niet alle leerlingen 

hebben hier baat bij. De ortho pedagoog 

onderzoekt of het gebruik hiervan wenselijk is. 

EXTRA ONDERSTEUNING



Hanneke Arpots, rector:

Op onze school 
worden leerlingen 
gekend en gezien. 
Er is aandacht 
voor iedereen.



MEER WETEN?

Meer informatie vindt u op onze website: 

www.nsg-groenewoud.nl

CONTACTGEGEVENS

NSG Groenewoud

vmbo-t, havo, vwo, gymnasium

Van Cranenborchstraat 7

6525 BM Nijmegen

(024) 323 44 55

info@nsg-groenewoud.nl

www.nsg-groenewoud.nl
 

COLOFON

Tekst: Simone Schouten

Ontwerp: Deel 2 ontwerpers

Fotografie: Daisy Minten

Druk: Nezzo, onderdeel van Pluryn

Pluryn is een maatschappelijke partner van  

NSG Groenewoud. Pluryn ondersteunt jongeren en 

volwassenen met complexe zorgvragen op het gebied 

van wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd.

HEEFT U VRAGEN OVER ONZE 
EXTRA ONDERSTEUNING? 
Dan kunt u contact opnemen met 

zorgcoördinator Antoinette Scheffers, 

(024) 323 44 55.

HEEFT U VRAGEN OVER 
ONZE BEGELEIDING? 
Dan kunt u contact opnemen met:

Petra Escher en Sil van Vegchel, 

afdelingsleiders brugjaar 1 en 2, 

(024) 323 44 55. 


