Inleiding
Wij vinden het belangrijk dat je je prettig en veilig voelt op onze school. Meestal is dit ook wel het geval.
Het kan soms voorkomen dat je niet zo lekker in je vel zit. We willen je dan graag helpen bij het oplossen
van je problemen. Loopt het niet zo goed en heb je een duwtje in je rug nodig? Dan kun je op
verschillende plekken binnen de school terecht voor hulp.
Het is belangrijk dat je weet waarvoor je bij wie terecht kunt, dat lees je in dit boekje.
De mentor
Je eerste aanspreekpunt is je mentor. Je kunt bij hem of haar terecht voor allerlei vragen of problemen.
Je kunt dan denken aan je schoolresultaten, maar ook of je met plezier naar school gaat en of je goed in
je vel zit.
Ook kun je met je mentor praten over hoe mensen op school met elkaar omgaan. Dit kan zowel gaan
over contact tussen jou en de leerlingen als ook tussen jou en de docenten, de conciërges enzovoort. Je
kunt met je mentor praten tijdens de mentorlessen of een afspraak maken. Jouw ouders kunnen jouw
mentor direct bereiken via de mail (zie www.vathorstcollege.nl) of tijdens voorlichtings- en
mentorspreekavonden.
De conrector
Iedere afdeling heeft een conrector. De conrector heeft nauw contact met de mentor over allerlei zaken.
De decanen
Heb je vragen over de studiemogelijkheden binnen onze school of wil je iets weten over eventuele
vervolgstudies dan kun je terecht bij onze decanen Marieke Renes en Michiel Westland
(m.renes@vathorstcollege.nl en m.westland@vathorstcollege.nl .
Ook kun je hier terecht voor vragen over profiel- en beroepskeuze. De decaan is vooral belangrijk voor
leerlingen in de derde klas of hoger.
De ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator overlegt met de mentoren welke ondersteuning het beste geboden als je
ergens tegenaan loopt. Monique Schouten (m.schouten@vathorstcollege.nl) is de
ondersteuningscoördinator binnen het Vathorst College. Zij heeft veel contacten met allerlei instanties
om te kijken hoe leerlingen het beste geholpen kunnen worden. Verder begeleidt zij leerlingen die een
extra stukje ondersteuning nodig hebben om toch gewoon mee te kunnen draaien op school. Onze
school richt zich vooral op leerlingen die een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn (lg/lz
leerlingen).
De leerlingbegeleider
Als het echt niet goed met je gaat en je resultaten op school ook niet best zijn doordat je persoonlijke
problemen hebt, dan kun je gesprekken hebben met een leerlingbegeleider. Ruben van Keken
(r.keken@vathorstcollege.nl), Meike Rouwenhorst (m.rouwenhorst@vathorstcollege.nl) en Rogier van
Keulen (r.keulen@vathorstcollege.nl) zijn de leerlingbegeleiders op onze school. Ze begeleiden je een
aantal keer om na te gaan wat er aan de hand is en hoe je het beste geholpen kunt worden. Je ouders
worden vooraf op de hoogte gesteld dat deze gesprekken gaan plaatsvinden. Ook je mentor en de
ondersteuningscoördinator zijn hiervan op de hoogte. Het kan zijn dat een aantal gesprekken voldoende
is; het kan ook zijn dat de leerlingbegeleiders je doorverwijzen naar verdere externe hulpverlening.
De interne- en de externe vertrouwenspersonen
Loop je met problemen rond op het gebied van seksuele intimidatie, agressie, racisme of discriminatie
dan kun je terecht bij Monique Schouten (m.schouten@vathorstcollege.nl) of Peter Dulfer
(p.dulfer@vathorstcollege.nl). Zij zijn de interne vertrouwenspersonen binnen het Vathorst College. Je
mag zelf kiezen of je de voorkeur geeft aan een man of een vrouw. Maak er zo nodig gebruik van en blijf
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niet met een dergelijke klacht lopen. Jij en je ouders kunnen ook terecht bij de externe
vertrouwenspersoon (06-21397442; info@humanresults.nl).

De GGD jeugdarts en GGD jeugdverpleegkundige
Simone Ende GGD Eemland is onze jeugdverpleegkundige. Je kunt telefonisch een afspraak maken
met Simone maken via de afdeling jeugdgezondheid van de GGD (033-4678100) of via de mail
SEnde@ggdru.nl Zit je in het tweede leerjaar of in het vierde leerjaar, dan krijg je een vragenlijst
thuisgestuurd die gaat over jouw gezondheid en hoe je je voelt. Daarna word je als je in het tweede
leerjaar zit, uitgenodigd voor een gesprek op school met de jeugdverpleegkundige. Als je in het vierde
leerjaar zit, wordt je alleen opgeroepen als het nodig is. Vanuit de GGD is er ook een jeugdarts
betrokken. Haar naam is Saskia Bangma; zij is via de mail te bereiken mochten jij en/of je ouders vragen
hebben over gezondheid ed. Haar emailadres is: s.bangma@ggdru.nl.
Het wijkteam
Het wijkteam Vathorst heeft elke week spreekuur bij ons op school. Dit is op de dinsdag van 13.00 tot
16.00 uur. De brugfunctionaris zit dan in de ondersteuningskamer op de tweede etage. Je kan er
gewoon naar binnen lopen of een afspraak maken. Jolanda Tramper zit er om je te helpen. Je mag haar
natuurlijk ook mailen voor een afspraak. Haar e- mailadres is j.tramper@amersfoort.nl.
De remedial teacher
In jaar 1 vindt er een signaleringsonderzoek plaats en indien nodig een aanvullende taalscreening.
Mocht je het advies krijgen om een uitgebreid onderzoek te doen of je misschien wel dyslexie hebt, dan
kan dat extern Je ouders moeten dit wel zelf betalen. Als je al een officiële dyslexieverklaring hebt, zorg
er dan voor dat de administratie hiervan een kopie krijgt. Je krijgt dan een dyslexiepas waarop staat
welke extra maatregelen jij kunt krijgen (bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen). De remedial teacher houdt
twee keer per week spreekuur op school (middelste kantoortje op de tweede etage, elke donderdag van
10.45 tot 14.10 en vrijdag van 9.00 - 12.15 uur). Je moet via de mail een afspraak maken voor het
spreekuur. In een schooljaar kun je twee keer een afspraak van 30-45 minuten hebben met de RT'er. Als
jij, je ouders of je docent denkt dat je meer hulp nodig hebt, dan regelen jullie dat zelf buiten school.
Onze remedial teacher is Heleen de Wever. Haar e-mailadres is h.wever@vathorstcollege.nl.
Andere mogelijkheden
Als je dyscalculie hebt, moet je er voor zorgen dat de administratie een kopie krijgt van een officiële
dyscalculieverklaring. Je krijgt dan een dyscalculiepas waarop staat welke extra maatregelen jij kunt
krijgen (bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen).
Als je een andere diagnose hebt (ADD, ADHD, autisme, etc.) moet je er voor zorgen dat de administratie
een kopie krijgt van een officiële verklaring. Je krijgt dan een faciliteitenpas waarop staat welke extra
maatregelen jij kunt krijgen (bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen).

EHBO
Er kan altijd wat gebeuren in de school. Al je eerste hulp nodig hebt dan kun je je melden bij de
administratie, bij de conciërges of bij de volgende BHV-hulpverleners. Dit zijn bij ons op school: Robin
Benner (ICOON), Arjan Schuld, Toni Reichart, Gideon de Smet, Ronald Spiekermann, Ruben van
Keken, Laura Boes, Peter Dulfer, Joyce van Assen, Marjolein de Gooijer, Hein de Jager, Humphrey
Brughe, Nienke Morren, Rianne Snik, Monica de Jong en Fiona Weijkamp
Zij zullen kijken wat er aan de hand is en actie ondernemen als dat nodig is. Het is handig als je zelf de
telefoonnummers van je ouder(s)/verzorger(s) bij de hand hebt zodat school ze direct kan bellen.
Belangrijke adressen en telefoonnummers
GGD Midden Nederland
Tel.: 033-4678100
Zonnehof 10
3811 ND Amersfoort
Website: www.ggd.nl (o.a. bij “jeugd”)
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De Kindertelefoon (voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar)
Je kunt iedere dag van 14 tot 20 uur chatten of bellen. Het gratis nummer is 0800-0432 (ook voor
mobiele bellers). Chatten kan via de site http://www.kindertelefoon.nl.

Iedereen op een rijtje
Conrector onderbouw

Paul Pashley

Conrector onderbouw

Luuk van den Berg

Conrector 3 en 4T; Tweede Fase
e/m

Ånske de Boer

Conrector Tweede Fase e/m, c/m
en n/g

Arnoud Alting van Geusau

Decaan

Marieke Renes
Michiel Westland

Leerlingbegeleiders

Meike Rouwenhorst
Rogier van Keulen
Ruben van Keken

Ondersteuningscoördinator

Monique Schouten

Vertrouwenspersoon

Monique Schouten
Peter Dulfer

Remedial teacher

Heleen de Wever

Administratie

Saskia Soetevent
Jorien van Doornik
Menno Braam
Martine van Gerven
Angela Broekman

ICT

Marek Bednarczyk

BHV

Robin Benner (ICOON)
Arjan Schuld
Toni Reichart
Gideon de Smet
Ronald Spiekermann
Ruben van Keken
Joyce van Assen
Laura Boes
Peter Dulfer
Marjolein de Gooijer
Hein de Jager
Humphrey Brugghe
Nienke Morren
Rianne Snik
Monica de Jong
Fiona Weijkamp
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