Begeleiding op OBC Bemmel
Een goede begeleiding staat op het OBC centraal. Wij vinden het belangrijk dat
onze leerlingen gezien en gekend worden en dat zij zich kunnen ontwikkelen in een
veilig en prettig schoolklimaat. Het OBC heeft vele deskundigen in huis om leerlingen
optimaal te ondersteunen. Daarnaast werken we nauw samen met deskundigen
buiten de school.
Coach
De coach is de spil in de begeleiding. Voor de meeste leerlingen zal de begeleiding door de
coach tijdens onder andere de coachwerkuren volstaan. Mocht er meer begeleiding nodig zijn
dan zal de coach in samenspraak met de leerlingcoördinator de leerling aanmelden bij het
ondersteuningsteam. Dit gebeurt in afstemming met ouder(s)/verzorger(s).
Ondersteuning
Elke afdeling heeft een ondersteuningscoördinator die de ondersteuning coördineert. Welke is
afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. Elke leerling die zich aanmeldt op OBC Bemmel
wordt besproken met de leerkracht van groep 8. Bijzonderheden of de behoefte aan
begeleiding komt in dit gesprek ter sprake.
In een aantal gevallen worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek om de
mogelijkheden van ondersteuning en de ondersteuningsbehoefte zo helder mogelijk te krijgen.
Op die manier kunnen we de leerling vanaf de eerste dag zo goed mogelijk begeleiden. Meer
informatie over de mogelijkheden is te verkrijgen via de ondersteuningscoördinator van de
desbetreffende afdeling.
Dyslexie
Voor een groot aantal leerlingen met dyslexie is extra tijd voldoende, een kleinere groep heeft
extra begeleiding of aanvullende faciliteiten nodig. De begeleiding binnen de school is in
handen van de remedial teacher. De geboden hulp en facilitering is afhankelijk van de mate
van dyslexie. Om een optimaal resultaat te bereiken is het belangrijk dat
ouder(s)/verzorger(s) en school hierin samen optrekken.
Dyscalculie
Een leerling met dyscalculie kan gebruik maken van extra faciliteiten zoals een rekenkaart en
extra tijd, alsmede begeleiding door de remedial teacher. De begeleiding door de remedial
teacher kan ook worden ingezet bij leerlingen met ernstige rekenproblemen.
NT2
Leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond kunnen in aanmerking komen voor
taalondersteuning door een remedial teacher.
Persoonlijke begeleiding
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen ondersteuning krijgen van een
persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider biedt gespecialiseerde hulp die aansluit bij de
behoefte van de leerling. De frequentie en de duur van ondersteuning is afhankelijk van de
ontwikkeling van de leerling. De voortgang van de begeleiding wordt regelmatig besproken
met leerling en ouder(s)/verzorger(s).
Faalangstreductietraining
Leerlingen kunnen deelnemen aan een faalangstreductietraining. Deze training wordt
aangeboden in klas 1 en 2 en wordt gegeven door de orthopedagoog van de school.

Weerbaarheidstraining/sociale vaardigheidstraining
Leerlingen die belemmeringen ervaren op het sociale vlak kunnen in aanmerking
komen voor een speciale training. Deze training wordt gegeven door een Rots&Watertrainer.
Examenvreesreductietraining
Deze training is bedoeld voor eindexamenleerlingen die veel spanning ervaren rondom
toetsen.
Er wordt een training aangeboden om (beter) met de spanningen en stress rondom het
examen om te leren gaan.
Huiswerkklas
OBC Bemmel biedt leerlingen, tegen een vergoeding, de mogelijkheid om hun huiswerk te
maken aansluitend aan de lessen op school. In de klas werken de leerlingen, onder
begeleiding, zelfstandig aan hun huiswerktaken. Er is onder andere aandacht voor planning,
organisatie, structuur, regelmaat, stimulatie en motivatie. De huiswerklas wordt in drie
perioden aangeboden en de groepsgrootte is ongeveer 15 leerlingen.
Bijles
Leerlingen hebben de mogelijkheid om, tegen betaling, individuele bijles te krijgen op school.
Bijlessen worden gegeven door geschikt bevonden leerlingen uit 5 havo en 5 en 6 vwo. Een
bijles duurt maximaal een uur en kost ongeveer 5 euro per bijles.
Gezondheid
Voor leerlingen die een medische aandoening hebben of een beperking hebben op het gebied
van motoriek, zicht, gehoor, taal/spraak zijn er, binnen de mogelijkheden van het OBC, extra
faciliteiten. Voor leerlingen die op sommige momenten (bijvoorbeeld in een pauze of tijdens
een les) gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving is een ruimte beschikbaar.
Vragen
Heeft u nog vragen? Dan kunt u op eigen initiatief een gesprek aanvragen met één van de
ondersteuningscoördinatoren:
Vmbo-t: mw. (Desi) Brouwer, brw@obcnet.nl
(t)Havo/(t)vwo onderbouw: mw. (Marja) Lesuis, les@obcnet.nl
(t)Vwo/(t) havo bovenbouw: mw. (Meriam) van de Vijfeijken, vyf@obcnet.nl

