
Er is reguliere begeleiding en aanvullende 
begeleiding.

Reguliere begeleiding
- Leren leren
- Leren kiezen
 
Leren leren  
Vakdocenten en mentoren besteden 
veel aandacht aan ‘leren leren’. In de les 
krijg je tips: Hoe pak je het leerwerk aan? 
Hoe organiseer je het schoolwerk? Hoe 
gebruik je je agenda? Hoe plan je het 

huiswerk? Hiervoor krijg je een PLENDA. 
Ouders krijgen tips over het begelei-
den van huiswerk, thuis. Op de locatie 
Hof van Delft doen we dit door kennis-
makingsavonden en MOL-gesprekken 
(mentor-ouder-leerling-gesprekken). 
Twee keer per jaar heb je een gesprek  
met je ouders en mentor. De doelen en 
verwachtingen die uit dit gesprek ko-
men worden gedurende het schooljaar 
geëvalueerd. Zo leer je zelfstandig de le-
ren leren-vaardigheden aan die je nodig 
hebt voor succes op school.

Leerlingen begeleiden, hoe doen wij dat? Alle kinderen 
worden op school begeleid. De meesten hebben voldoende
aan de basis maar een paar hebben wat extra’s nodig om
goed mee te komen op school.

Begeleiding



Onderdeel van SCO Delft e.o.

De remedial teachers geven extra lessen aan 
leerlingen met dyslexie of taalachterstanden. 

Dit is maatwerk. Je krijgt dan extra lessen in 
rekenen en taal in kleine groepjes.
Huiswerkbegeleiding is soms handig 
wanneer je de overstap van de basisschool 
naar het Christelijk Lyceum Delft maakt. 

Samen met Lyceo is er een programma 
waarbij je geholpen wordt om zo snel moge-

lijk controle te krijgen over deze overstap.

Leren kiezen  
De decaan is een expert met veel verstand van ver-
volgopleidingen die je kunt kiezen na het behalen van 
je diploma. De decaan geeft gedurende het schooljaar 
voorlichting en biedt begeleiding in keuzes voor het vak-
kenpakket en het examen.
Je kiest voor zogenaamde Keuze-Werk-Tijd uren (KWT). 
Op deze uren krijg jij extra ondersteuning voor bijvoor-
beeld Engels, Nederlands of wiskunde. De keuze is reuze, 
zo kan je ook kiezen voor hulp bij het organiseren en plan-
nen van huiswerk of voor een les sport (LO2) en Technolo-
gie en toepassing (T&T).

Aanvullende begeleiding
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Passend Onderwijs

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wanneer je lekker in je vel zit presteer je beter op school. 
Vandaar dat we een aantal zaken organiseren wanneer 
je onzeker of angstig bent, of  niet goed weet hoe je je in 
een groep moet handhaven. Als school bieden we dan  
faalangstreductietrainingen aan. 
We organiseren een SoVa-training (gericht op sociale 
vaardigheden) wanneer je kwetsbaar bent voor pesten of 
moeite hebt met omgang met anderen. Ook zijn vertrou-
welijke gesprekken mogelijk met leerlingbegeleiders, 
speciaal getrainde docenten die met je praten over al-
lerlei problemen, waardoor het schoolwerk tijdelijk even 
achterblijft.

Passend Onderwijs    
Passend Onderwijs richt zich op kinderen 
met zeer specifieke begeleidingsbehoeftes, 
kinderen die we willen ondersteunen, zodat 
ze een goede kans hebben in het reguliere 
voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen 
kunnen, mits goed begeleid, meedoen in  
reguliere klassen. 
Onze zorgcoördinator bewaakt dit proces, 
in overleg met ouders en docenten. Voor deze 
leerlingen geldt een speciale aanmeldingsprocedure.  
Kijk hiervoor op ons inschrijfformulier of op onze website.

Scan de QR-code voor (nieuws over)  
de data en de aanmelding voor onze 
voorlichtingsactiviteiten.Waar JIJ wordt gezien!
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