Basisondersteuning
je mentor is de spil
Ondersteuningsaanbod
voor iedereen
CO-uren, trainingen en
studeren op school

Extra ondersteuning

Meer expertise

Als er meer ondersteuning nodig
is dan tot hier beschreven, dan
vraagt je mentor advies bij het
ondersteuningsteam. Je mentor kan
na het advies in overleg met jou
en je ouder(s) een aanvraag voor
extra ondersteuning doen bij de
zorgcoördinator. Alle stappen worden
in overleg gedaan en genoteerd in
ons leerlingvolgsysteem Magister.

Naast de interne specialisten kunnen
we ook experts inzetten voor advies
of intensievere ondersteuning.
Dan betrekt de zorgcoördinator
meerdere specialisten.
Zo werken we samen met de
jeugdarts en jeugdverpleegkundige
van de GGD, de consulent van
het samenwerkingsverband en
de leerplichtambtenaar.
Samen met jou en je ouder(s) wordt
een plan gemaakt voor passende
ondersteuning, binnen en/of buiten de
school. Hierin wordt ook afgesproken
wie welke rol speelt en welke specialist
aanspreekpunt voor de ondersteuning is.

Na de aanvraag voor extra
ondersteuning volgt een gesprek
tussen jou, je ouders, je mentor en
een lid van het ondersteuningsteam.
Er wordt een plan van aanpak gemaakt
en gekeken of ondersteuning door
een interne specialist nodig is. Na
een aantal weken kijken we samen of
de aanpak werkt en wordt besproken
wat de volgende stap kan zijn.
De specialisten van het Canisius College:
• Orthopedagoog
• Remedial teacher
• Schoolmaatschappelijk werker
• NT2 specialist
• Dyslexie specialist
• Coördinator sociale veiligheid
• Faalangstspecialist
• Begeleider passend onderwijs

Canisius College
Berg en Dalseweg 207
6522 BK Nijmegen
024 381 68 16

HULP...
waar
moet ik
zijn?
Onze school is meer dan een
kennisinstituut. We willen dat
je na het halen van je diploma
zoveel mogelijk in huis hebt om
gelukkig en succesvol te zijn in
je opleiding, je werk, je leven.
Daarom is er op school veel
aandacht voor hoe je kunt leren,
voor samenwerken met anderen,
voor het ontwikkelen van een
onderzoekende houding en voor
doorzetten als het niet vanzelf
gaat. De ondersteuning op
school, in en buiten de les,
geeft je handvatten waarmee
je zelf verder kunt.
Hier kunnen jij en je ouder(s)
lezen hoe de ondersteuning op
het Canisius College geregeld
is en welke stappen jij, je
ouders en je mentor kunnen
zetten als er meer nodig is
dan de basisondersteuning.

Extra ondersteuning
samenwerken met
het ondersteuningsteam
Meer expertise
samenwerken met
verschillende experts

Basisondersteuning
De mentor is de spil in de ondersteuning,
jouw coach en de eerste contactpersoon
van jou en je ouder(s)/verzorger(s).
Je mentor zorgt samen met andere
medewerkers dat er dagelijks gewerkt
wordt aan een goede (werk)sfeer en
begeleiding in de klas. Je mentor ziet je
wekelijks en voert daarnaast twee keer
per jaar een trialooggesprek met jou en
je ouders. In dit gesprek wordt besproken
welke doelen je jezelf stelt voor het
schooljaar. We denken samen na over
hoe je deze doelen kunt bereiken en hoe
je ouder(s)/verzorger(s) en wij je daarbij
kunnen helpen.
Als er op school iets voorvalt en je
mentor is niet bereikbaar, als je direct
hulp nodig hebt of er zijn vragen over
verzuim dan kun je terecht bij de
pedagogisch begeleider.

Extra ondersteuning
Er wordt een plan van aanpak
gemaakt en gekeken of
ondersteuning door een interne
specialist nodig is.

Ondersteuningsaanbod
voor iedereen
Canisius Ondersteuningsuren
(CO-uren), trainingen en
studeren op school.

Meer
expertise
We kunnen ook
experts inzetten
voor advies of
intensievere
ondersteuning.

Basisondersteuning
De mentor is de spil in de ondersteuning,
jouw coach en de eerste contactpersoon
van jou en je ouder(s)/verzorger(s).

HULP...
waar
moet ik
zijn?

Je mentor ziet je wekelijks en voert
daarnaast twee keer per jaar een
trialooggesprek met jou en je ouders.

Ondersteuningsaanbod
voor iedereen
Al onze leerlingen kunnen gebruik
maken van Canisius Ondersteuningsuren
(CO-uren) en bijlessen, al dan niet op
advies van de vakdocenten. Er worden
verschillende trainingen op het gebied
van studievaardigheden en welbevinden
gegeven door specialisten en er is de
mogelijkheid om op school te studeren
in bijvoorbeeld het studiehuis.

CO-uren en/of bijlessen

Woensdag en donderdag 8.30 uur tot
9.15 uur staat het CO-uur op het rooster.
Er zijn twee vormen van CO-uren:
• het vraaggestuurde CO-uur (inloopuur),
hiervoor kun je je wekelijks inschrijven
van vrijdag tot en met maandag
12.00 uur.
• het aanbodgestuurde CO-uur met
een aantal weken bijles achter elkaar
in een bepaald vakonderdeel of in
studievaardigheden.
Hiervoor kun je inschrijven vóór de
start van de lessen aan het begin van
iedere periode (na de toetsweek).
Het moment van inschrijven is van
vrijdag tot en met maandag 12.00 uur.
Mocht je toch het inschrijfmoment
gemist hebben voor de aanbodgestuurde en/of vraaggestuurde
ondersteuningsuren dan kun je altijd
de vakdocent mailen met de vraag
of je mag aansluiten.

Naast het aanbod tijdens de CO-uren
kunnen ook bijlessen op andere
momenten worden ingeroosterd. Je kunt
het aanbod van CO-uren en bijlessen
voor jouw leerjaar en niveau per periode
zien in Magister als keuze-uur.

Trainingen door specialisten

Op verschillende momenten in het
schooljaar worden trainingen gegeven
en zijn er groepjes leerlingen die onder
begeleiding van een specialist werken
aan bepaalde doelen. Als je denkt dat
een training je kan helpen dan kunnen
jij en je ouder(s) dit bespreken met de
mentor en wordt er contact gelegd
met degene die deze ondersteuning
aanbiedt.
• Omgaan met spanning en stress bij
toetsen of examens
• Rots en Water weerbaarheidstraining
• Dyslexieondersteuning
• Nederlands als tweede taal (NT2)
• Plannen en overzicht bewaren

Studeren op school

Op school kan je tijdens tussenuren in
alle rust en onder toezicht studeren
in het studiehuis of de mediatheek.
Het studiehuis blijft aan het eind van
de dag nog even open voor leerlingen
die op een rustige plek alvast wat
huiswerk willen maken.
NB. In het extra ondersteuningsaanbod kan
de remedial teacher worden ingeschakeld voor
extra handvatten in studievaardigheid. Het kan
dan prettig zijn om op school te studeren om te
oefenen met deze handvatten. Ook kan de remedial
teacher je adviseren tijdelijk deel te nemen aan de
oefengroep die begeleid wordt door een specialist.

