
Leerachterstanden
De coronacrisis heeft er bij iedereen ingehakt. Het is niet raar 

als je door alle online lessen en lesuitval een achterstand 

hebt opgelopen. Binnen het Daltononderwijs stemmen we 

het hele onderwijsprogramma op jouw onderwijsbehoefte 

af. Hierdoor kunnen wij flexibel inspelen op wat je nodig 

hebt en jou de juiste begeleiding geven.  

Eerst meten we met VAS-toetsen waar je staat als je bij ons 

op school begint. Zien we dat je bijvoorbeeld achterloopt 

met Nederlands of rekenen, dan bieden we voor jou tijdens 

de Daltonuren daar extra begeleiding in. Je mentor houdt 

dit samen met jou en je ouder/verzorger in de gaten en zal 

je helpen om de juiste keuzes te maken. 

Extra ondersteuning 

Naast het interne aanbod, hebben we ook nog aanvullen-

de ondersteuning voor jou op school. Dit zijn externe be-

geleiders of trainingen die worden aangeboden. 

OK-coach
Met de OK-coach (ouder-kind coach vanuit het Sociaal 

wijkteam) kun je gesprekken voeren over persoonlijke 

kwesties (zoals bijv. bij rouwverwerking, identiteitsvragen, 

eenzaamheid of somberheid). Bij de OK-coach kunnen ook 

ouders/verzorgers terecht voor advies of hulp.

De schoolcoach
De schoolcoach (Auriga ‘s Heeren Loo) is beschikbaar op 

school voor praktische ondersteuning in en rondom de 

klas. De schoolcoach denkt met jou en je docenten mee 

en kan hulpmiddelen inzetten voor jou om je motivatie te 

vergroten en beter te functioneren in de klas.

R-newt
Jongerenwerk (R-Newt) is regelmatig aanwezig rondom en in 

de school om op een laagdrempelige manier met jou contact  

te maken en zijn voor veel leerlingen een positief 

rolmodel. Zij helpen mee met leuke introductieactivitei-

ten of sportieve activiteiten. Ook bieden ze naschoolse 

activiteiten aan op school. 

Samenwerkingsverband Dordrecht
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsver-

band Dordrecht (SWV Dordrecht). Het samenwerkings-

verband zet zich ervoor in dat ieder kind in Dordrecht 

het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Zo kunnen 

we arrangementen op maat aanvragen voor individuele 

leerlingen of voor een groep leerlingen met dezelfde 

behoefte. Zo werken we regelmatig samen met Boba en 

Studieus. 

Trainingen en activiteiten
Wij bieden diverse trainingen en activiteiten aan: 

• Faalangstreductietraining

• Weerbaarheidstraining

• Emotieregulatietraining

• Huiswerkbegeleiding

Vragen? 
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen?  

Bel 078 - 751 10 00 en vraag naar onze zorgcoördinator 

Carlijne Schilt of mail naar c.schilt@dalton-dordrecht.nl.

Mentor
De mentor is je eerste aanspreekpunt en ondersteunt je 

op school. In het mentoruur wordt onder andere aandacht 

besteed aan jouw studievaardigheden (zoals planning 

en aanpak van huiswerk), hoe het met jou gaat en hoe je 

omgaat met anderen.

Wanneer je ouder/verzorger een vraag heeft, of ons iets wil 

mededelen over bijzondere omstandigheden, dan kunnen 

ze het beste contact opnemen met jouw mentor.

Coaches
Binnen onze school zijn er diverse coaches die jou extra 

kunnen ondersteunen, zowel binnen als buiten de klas. De 

coaches werken samen met je docent en mentor om je zo 

goed mogelijk te begeleiden. Ze werken ook als docent op 

school en zijn dus makkelijk te vinden en aan te spreken.

Leercoach

De leercoach kan je verder op weg helpen bij leerproblemen 

zoals dyslexie en dyscalculie. Als hier sprake van is, vindt 

er een kennismakingsgesprek plaats met jou en je ouders 

om te bekijken waar jij specifiek hulp bij kan gebruiken of 

behoefte aan hebt. Naast recht op extra tijd voor toetsen 

en een aangepaste beoordeling, worden er in sommige 

gevallen afspraken gemaakt over computer gebruik. 

Gedragscoach 

De gedragscoach helpt jou als je wat hulp kunt gebruiken 

bij concentratieproblemen, de omgang met medeleerlingen 

of de omgang met je docent. De gedragscoach zorgt er ook 

voor dat je met bijvoorbeeld AD(H)D of autisme gebruik kan 

maken van de faciliteiten waar jij recht op hebt. Zo presteer 

jij beter.

Taalcoach

De taalcoach is er voor extra Nederlandstalige ondersteuning 

bij leerlingen die korter dan 6 jaar onderwijs in Nederland 

volgen. De taalcoach zorgt ervoor dat je gebruik kan maken 

van de extra faciliteiten, zoals extra tijd voor toetsen en het 

gebruik van een woordenboek. Daarnaast ondersteunt de 

taalcoach jou als je een leerachterstand hebt binnen het vak 

Nederlands. 

Anti-pest coördinator

De anti-pest coördinator zet zich in voor een zo veilig 

mogelijke omgeving op school. Elk schooljaar vinden er 

metingen plaats onder leerlingen om de veiligheid in  

kaart te brengen. Gedurende het schooljaar zijn er ook 

verschillende projecten en activiteiten die een fijne 

omgang met elkaar stimuleren.

Vertrouwenspersoon
Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als je een 

probleem hebt, wat je met niemand anders kunt of wilt 

bespreken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend 

oor en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Samen kijken we naar jouw behoeften en ontwikkeling. Zo staat de 
mentor altijd voor je klaar. Wanneer je een extra steuntje in de rug 
kan gebruiken, hebben we ook verschillende interne coaches en  
externe begeleiders. Zij helpen je graag verder.  

ondersteuning 


