Zorg… gewoon meer deskundigheid
Als jij het niet meer weet, je ouders het
ook niet kunnen oplossen en de mentor
het samen met de docenten ook niet weet,
dan zoekt de school hulp bij professionele
instanties, zodat jij toch die zorg en
aandacht krijgt die je nodig hebt.
Wij werken in jouw belang daarom samen
in een zogenaamd ZAT (zorgadviesteam);
daarin zitten vertegenwoordigers van
maatschappelijk werk, jeugdzorg, Indigo,
GGD en politie.

Daarnaast heeft de school contacten
met diverse schoolbegeleidingsdiensten,
psychologen en andere instanties die ons
en je ouders kunnen helpen als het met jou
niet helemaal vanzelf gaat.
Bovendien doen de docenten elk jaar mee
aan allerlei cursussen om nog beter op jouw
vragen te kunnen reageren.

Zorg… gewoon meer samen!
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Pontes Pieter Zeeman
Hatfieldpark 1-2, 4301 XC Zierikzee
Postbus 225, 4300 AE Zierikzee
Tel. 0111-415751, info@pieterzeeman.nl
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Iedereen heeft aandacht en zorg nodig,
die krijg je op Pontes Pieter Zeeman
van alle mensen die er werken.
Natuurlijk het meest van je mentor.
Zorg en aandacht zijn dus voor ons
de gewoonste zaak van de wereld.
Soms gaat je leerwerk niet vanzelf ,
soms zit je gewoon niet zo lekker in
je vel.

Zorg… gewoon meer
maatwerk!
Het is niet zo eenvoudig om op papier te
zetten wat er allemaal op het gebied van
zorg op onze school gebeurt. Elk kind
is anders en heeft dus ook een andere
behoefte aan aandacht en zorg.
Ben je bijvoorbeeld dyslectisch, maar
lukt het leren hartstikke goed, dan hoef
je geen extra begeleiding. Werk je juist
beter als je op een laptop werkt, dan
kan dat. Wil je je boeken op CD-ROM,
of werk je graag met een tekst - naar
- spraakprogramma? Ook dat behoort
tot de mogelijkheden! Vind je huiswerk
een crime? Maak je het liever onder
begeleiding op school? Bij voldoende
belangstelling kan dat. Wil je een cursus
sociale vaardigheden of een training om

Gelukkig hebben we diverse mensen in
huis die jou kunnen helpen bij je studie
en je algehele gevoel van welbevinden.

Ouders en zorg
De mensen die jou de meeste zorg en
aandacht kunnen geven, zijn je ouders.

beter om te kunnen gaan met stress bij
toetsen, ook die bieden we aan. Heb je
soms gewoon behoefte aan een gesprek?
Naast je mentor zijn er allerlei andere
mensen die naar je willen luisteren.
Is rekenen een probleem? Dan is misschien werken met een rekenmachine
voor jou de juiste oplossing.
In elk geval verleent de school je alle
faciliteiten die je nodig hebt om tot
goede prestaties te kunnen komen en
je lekker in je vel te voelen.
Als jij of je ouders een specifieke vraag
hebben over onze leerlingenzorg, kan die
altijd gesteld worden. Jullie krijgen dan
een antwoord op maat.

Zorg… gewoon meer
aandacht voor elkaar!
Alle leerlingen hebben een mentor. Die
houdt jou heel goed in de gaten; met
andere woorden hij besteedt aandacht
aan je. Hoe gaat het met je studie? Heb
je achterstand als je ziek geweest bent?
Hoe voel je je in de klas? Op deze en
andere vragen krijgt hij antwoord door
regelmatig met de vakdocenten, jou
en je ouders te praten. Hij besteedt
aandacht en zorg aan jou en we gaan
ervan uit dat jij ook met aandacht naar
jezelf kijkt. Gaat het goed met je of heb
je hulp nodig?

Daarom vinden wij het belangrijk dat
je ouders regelmatig contact met ons
hebben over hoe het met je gaat. Dat
gaat het handigst via e-mail: je wordt
immers niet meer door je ouders naar
school gebracht! Alle ouders en jij
ook, hebben daarom een e-mailadres
van school; daarop ontvangen jullie
regelmatig belangrijke informatie van
school.
Ook jij en je ouders kunnen het adres
gebruiken om belangrijke informatie
naar school te sturen. We werken graag
samen aan zorg: jij, je ouders en school,
daarom mogen je ouders ook bellen of
de mentor aanspreken.

ZORG

Wat is zorg?

Sommige leerlingen komt het aanwaaien, anderen hebben gewoon
wat meer zorg en aandacht nodig. Dus als het leren voor jou niet altijd
vanzelf gaat, dan hebben we voor jou gewoon even wat meer aandacht!
Je kunt hierbij denken aan regelmatige gesprekjes met je mentor,
maar ook gesprekken met je ouders horen daarbij.

