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Ondersteuningskaart: schoolgrootte 

 

 

     

Ondersteuningskaart: schoolgrootte 
Vonk Grootebroek  Ca. 275 leerlingen  

Vonk Hoorn  Ca. 550 leerlingen  

Atlas College SG Newton  Ca. 750 leerlingen  

Tabor College d’Ampte  Ca. 950 leerlingen  

Atlas College De Dijk  Ca. 423 leerlingen  

Martinuscollege  Ca. 1530 leerlingen  

RSG Enkhuizen  Ca. 1500 leerlingen  

Atlas College Copernicus  Ca. 1150 leerlingen  

Tabor College Oscar Romero  Ca. 1320  leerlingen   

Atlas College OSG West-Friesland  Ca. 1490 leerlingen  

PVO  Ca. 200-400 leerlingen (startende school)  

Tabor College Werenfridus  Ca. 1372 leerlingen  

Praktijkschool Stede Broec Ca. 180 leerlingen 

Praktijkschool Hoorn  Ca. 230 leerlingen  

VSO De Stormvogel  Ca. 130 leerlingen  

VSO de Spinaker  Ca. 130 leerlingen   

 



 
 

 

Ondersteuningskaart: niveau aanbod  

 
  

Ondersteuningskaart: niveau aanbod  
Vonk Grootebroek  Vmbo basis/kader gemengde leerweg  

Vonk Hoorn  Vmbo basis/kader/gemengd-theoretisch/Groensprint  

Atlas College SG Newton  Vmbo basis/kader/mavo 

Tabor College d’Ampte  Vmbo basis/kader/mavo  

Atlas College De Dijk  Vmbo basis/kader/tl/ havo/vwo   

Martinuscollege  Vmbo basis/kader/mavo (vmbo tl)/ havo/vwo/atheneum/gymnasium  

RSG Enkhuizen  Vmbo tl/havo/vwo  
Alle leerlingen starten in de gemengde brugklas. 
Tweetalig aanbod voor tl of tl/havo advies  
Tweetalig aanbod voor havo of hoger advies 

Atlas College Copernicus  Mavo/havo/vwo  

Tabor College Oscar Romero  Mavo/havo/vwo  

Atlas College OSG West-Friesland  Mavo/havo/vwo  

PVO  Havo/vwo/gymnasium  

Tabor College Werenfridus  Havo/vwo/gymnasium 

Praktijkschool Stede Broec Praktijkonderwijs  

Praktijkschool Hoorn Praktijkonderwijs  

VSO De Stormvogel  Zeer moeilijk lerend niveau  

VSO de Spinaker  Vmbo basis/kader/gemengd-theoretisch   

 



 
 

 

Ondersteuningskaart: toelatingseisen 

 
  

Ondersteuningskaart: toelatingseisen 
Vonk Grootebroek  Advies vmbo  

Vonk Hoorn  Advies vmbo  
Voor Groensprint vmbo/ havo  

Atlas College SG Newton  Advies vmbo  

Tabor College d’Ampte  Advies minimaal vmbo basis 

Atlas College De Dijk  Advies: vmbo basis – vwo regulier advies 

Martinuscollege  Advies basisschool conform niveau  

RSG Enkhuizen  Gemengd advies vmbo kader/TL en hoger  

Atlas College Copernicus  Advies: vmbo t/mavo t/m vwo 

Tabor College Oscar Romero  Advies: minimaal vmbo-t 

Atlas College OSG West-Friesland  Advies: vanaf vmbo-t  

PVO  Advies: vmbo-t/havo/vwo/vwo+  

Tabor College Werenfridus  Advies: havo/vwo  

Praktijkschool Stede Broec Advies: praktijkonderwijs en TLV pro vanuit het samenwerkingsverband  

Praktijkschool Hoorn Advies: praktijkonderwijs en TLV pro vanuit het samenwerkingsverband  

VSO De Stormvogel  Toelaatbaarheidsverklaring Samenwerkingsverband: 
-Leerlingen met een IQ lager dan 55  
-Leerlingen met een IQ tussen de 55 en 70 samengaand met een beperking in de 
onderwijsparticipatie en zeer geringe zelfredzaamheid tgv bijkomende 
(psychiatrische) problematiek 

VSO de Spinaker  Toelaatbaarheidsverklaring vanuit het samenwerkingsverband    

 



 
 

   

Ondersteuningskaart: klassengrootte (streefgetal)  

 

 

 

  

Ondersteuningskaart: klassengrootte (streefgetal)  
Vonk Grootebroek  Basis 20 leerlingen  

Kader en gemengde leerweg 25 leerlingen  

Vonk Hoorn  Basis 16 leerlingen  
Kader 22 leerlingen  
Gemengd- theoretisch 24 leerlingen  
Groensprint 20 leerlingen  

Atlas College SG Newton  Brugklassen: 
Kader-basis 18-20 leerlingen 
Mavo-kader 20-23 leerlingen 
Mavo 22-25 leerlingen 

Tabor College d’Ampte  20 leerlingen 

Atlas College De Dijk  20 leerlingen  

Martinuscollege  Afhankelijk van klassendeler. Maximaal rond de 27. Basis kader klein maximaal 17  

RSG Enkhuizen  Ongeveer 27 leerlingen  

Atlas College Copernicus  Circa 25 leerlingen  

Tabor College Oscar Romero  Max. 30 leerlingen per klas 

Atlas College OSG West-Friesland  25 leerlingen  

PVO  16 leerlingen  

Tabor College Werenfridus  26 leerlingen  

Praktijkschool Stede Broec 12 leerlingen 

Praktijkschool Hoorn  12 tot 14 leerlingen maximaal  

VSO De Stormvogel  12-16 leerlingen met één of twee vaste mentoren. Tijdens de vaklessen wordt de 
groep in 2-en gesplitst  

VSO de Spinaker  12 à 14 leerlingen maximaal   

 



 
 

   

  Ondersteuningskaart: lesduur  

  
  

  Ondersteuningskaart: lesduur  
Vonk Grootebroek  50 minuten  

Praktijkvakken 100 minuten 

Vonk Hoorn  50 minuten  

Atlas College SG Newton  45 minuten  

Tabor College d’Ampte  45 minuten  

Atlas College De Dijk  45 minuten  

Martinuscollege  Vmbo: 45 minuten  
Mavo, havo, vwo: 40 minuten  

RSG Enkhuizen  60 minuten  

Atlas College Copernicus  45 minuten  

Tabor College Oscar Romero  45 minuten  

Atlas College OSG West-Friesland  50 minuten  

PVO  85 minuten  

Tabor College Werenfridus  50 minuten  

Praktijkschool Stede Broec Blokuren van 2 x 45 minuten  
Lestijden 8.25 uur - 14.15 uur 

Praktijkschool Hoorn  45 minuten  
Lesrooster: iedere dag les van 8.30 uur tot 14.25 uur 

VSO De Stormvogel  Schooltijden 08:30-14:30 uur (5 dagen) 
Lestijden: 08:30-10:15 uur Blok 1 
                  10:30-12:00 uur Blok 2 
                  12:45-14:30 uur Blok 3 

VSO de Spinaker  45 minuten   

 



 
 

 

Ondersteuningskaart: leerlingbespreking  

  

Ondersteuningskaart: leerlingbespreking  
Vonk Grootebroek  -4 wekelijks mentoroverleg 

-Intern ondersteuningsteam (1x per 4 weken) 
-Extern ondersteuningsteam (1x per 8 weken) 
-3x per jaar voorgangs-/rapportbespreking.  

Vonk Hoorn  -1x per 6 weken met docententeam.  
-Wekelijks en zo nodig vaker met ondersteuningsteam.  

Atlas College SG Newton  Met regelmaat worden alle klassen door het docententeam besproken m.b.t. 
groepsdynamiek en leerlingzaken. 

Tabor College d’Ampte  -Elke ochtend zitten de lesgevende docenten van een onderwijsteam bij elkaar om 
bijzonderheden en belangrijke zaken met elkaar te bespreken.  
-Om de week wordt uitgebreidere leerlingbespreking gehouden.  

Atlas College De Dijk  Kernteamoverleg 1x per maand, IOT 1x per maand, EOT 1x per 6 weken..  

Martinuscollege  Vmbo groeps- en kernteambespreking in team elke 3 weken. Mavo/havo/vwo 
mentorenoverleg elke 4 weken. Schoolbreed ondersteuningsteam is wekelijks.  

RSG Enkhuizen  6 keer per jaar en indien nodig kan een leerling elk moment besproken worden. Dit 
gebeurt in samenwerking tussen de mentor en het ondersteuningsteam 

Atlas College Copernicus  -Binnen het OT (ondersteuningsteam) wekelijks een leerlingbespreking. 
-Bespreking over de klas met het docententeam tijdens iedere periode.  

Tabor College Oscar Romero  -Om de week met het docententeam 
-Iedere week met het ondersteuningsteam 

Atlas College OSG West-Friesland  -Drie momenten met alle vakdocenten.  
-Wekelijks individueel of in groepsverband.  

PVO  Wekelijks met mentoren en schoolleiding  

Tabor College Werenfridus  -Tweemaal per jaar met docententeam. 
-Indien nodig wekelijks met ondersteuningsteam. 

Praktijkschool Stede Broec -Tijdens groeps- en leerlingbesprekingen 2x per jaar.  
-1x per 3 weken zorgoverleg.  
-1x per 6 weken schoolcoachoverleg. 

Praktijkschool Hoorn  -Wekelijks ingebrachte leerlingen in het ondersteuningsteam, mentor/  
 teamleider. 
-3 x per jaar leerlingbespreking met docententeam. 
-Onderdeel leerlingzaken bij leerjaar overleg. 

VSO De Stormvogel  -Individueel: alle leerlingen 2x per jaar met alle betrokkenen binnen school. 
-Daarnaast individueel op aanvraag met mentor, ib en orthopedagoog en 
maatschappelijk werk 3x per jaar. 
-Groepsbesprekingen: 3x per jaar 

VSO de Spinaker  -Elke 4 weken mentor met ondersteuningscoördinator .  
-Elke 8 weken leerlingbespreking met ouders, mentor en indien nodig de  
ondersteuningscoördinator.  

 



 
 

Ondersteuningskaart: mentoraat  

 

  

Ondersteuningskaart: mentoraat  
Vonk Grootebroek  -Mentoruur vast op rooster.  

-2x per jaar driehoeksgesprekken  
-Instrument: leerlingbespreking.nl 

Vonk Hoorn  -1 mentoruur per week. 
-2 rapportgesprekken per jaar.  
-Minimaal 2 persoonlijke coachgesprekken per jaar in klas 3 en 4.  

Atlas College SG Newton   -Vakdocent met 1 extra mentoruur.  
-2 rapportgesprekken en 2 portfoliogesprekken per jaar. 
-Individuele gesprekjes naar behoefte.  
-Les in executieve vaardigheden. 

Tabor College d’Ampte  Elke leerling heeft een persoonlijke coach, die minimaal om de week een 
individueel coachgesprek heeft met de leerling (in de eerste periode van het 
schooljaar worden deze uren benut voor klassikale bijeenkomsten met de coach). 
Op die manier worden het welbevinden en de voortgang  van de leerling gevolgd. 
De coach is ook het eerste contactpersoon voor de ouders.  

Atlas College De Dijk  Mentor is de spil van de begeleiding en het eerste aanspreekpunt. Zoveel 
mogelijk duo mentoraat. Mentoren houden zich bezig met groepsvorming, het 
plannen en organiseren van schoolwerk en individuele gesprekken. Ze maken 
gebruik van de ondersteunende middelen en materialen die aan de Gezonde 
Schoolgedachte verbonden zijn..  

Martinuscollege  Wekelijks mentorlessen/coachgesprekken.  
Vmbo onderbouw: twee mentorlessen per week.  

RSG Enkhuizen  -1 of 2 mentoren per klas die de leerlingen goed in de gaten houden op cognitief- 
en sociaal-emotioneel vlak. 
-Sociaal emotioneel leren door middel van Wij zijn RSG. 
1e half jaar 2 uur  
2e half jaar 1 uur 

Atlas College Copernicus  -Wekelijks een mentoruur voor alle klassen.   
-Leerling-ouder-mentorgesprekken.   

Tabor College Oscar Romero  -1 mentoruur per week 
-in de bovenbouw meerdere mentorcontactmomenten/coachgesprekken 
per week mogelijk 

Atlas College OSG West-Friesland  -1e half jaar 2 uur  
-2e half jaar 1 uur en 1 uur facultatief of op uitnodiging. 

PVO   Wekelijks een incheck en uitcheck moment met mentor, mentor is ook 
vakdocent. Veel contact met leerling en mentor, persoonlijke gesprekken 

Tabor College Werenfridus  -1 mentoruur per week. 
-3 driehoeksgesprekken per jaar. 

Praktijkschool Stede Broec  -Mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Kwartier mentortijd aan het begin en 
eind van de schooldag. Mentor coacht leerlingen op competentieniveau m.b.v. 
coachingsinstrument COINS.  
-2x per jaar IOP-gesprekken met leerling-ouders-school 

Praktijkschool Hoorn  - 4 x per week mentoruur (onderbouw) / 1x per week bovenbouw. 
- De mentor heeft coaching uren per week. De leerling wordt tijdens  
  deze uren individueel gecoacht. 
- 3 x per jaar is er een portfoliogesprek met leerling en ouders. 

VSO De Stormvogel Leerlingen hebben een vaste mentor. Daarnaast hebben ze lessen van 
vakleerkrachten 

VSO de Spinaker  -De leerlingen in de route Basis en Kader krijgen alle lessen van de mentor. De 
praktijkvakken worden gegeven door werkmeesters/docenten.  
-De leerlingen in de route GT/TL krijgen lessen van verschillende docenten. De 
meeste lessen worden gegeven door de eigen mentor.    
-Mentoren dragen zorg voor de leerlingen en hebben regelmatig contact met 
ouders en/of andere betrokkenen.   

 



 
 

 

     Ondersteuningskaart: ondersteuning sociale vaardigheden  

 

 

  

Ondersteuningskaart: ondersteuning sociale vaardigheden  
Vonk Grootebroek  -SoVa geïntegreerd in mentorlessen en gymlessen. 

-Mentor geeft meeste (contact) uren in de klas.  

Vonk Hoorn -Tijdens mentoruur 
-Schoolmaatjes project. 

Atlas College SG Newton  -Binnen mentorlessen wordt hier voortdurend aandacht aan besteed. 
-SOVA/Faalangst training buiten de klas in kleine groep ook mogelijk indien een 
leerling een extra steuntje nodig heeft. 

Tabor College d’Ampte  -Kan onderwerp van gesprek zijn in de coaching.  
-Daarnaast krijgen alle leerlingen KIC-lessen (kracht in controle) met de hele klas. 
Deze les wordt wekelijks ingeroosterd in leerjaar 1 t/m 3. In deze lessen wordt 
middels spel en beweging aandacht besteed aan (onder andere) sociale 
vaardigheden.  

Atlas College De Dijk  Weerbaarheidstraining gegeven (door SMW) voor brugklassen indien nodig en 
wenselijk. Groepsvorming middels Tumult en andere materialen. 

Martinuscollege  -Schoolbreed PBS (positive behaviour support) zichtbaar in de school 
-Vmbo KIC (kracht in controle)  
-SOVA 
-faalangsttraining  

RSG Enkhuizen  Hier is aandacht voor tijdens de mentorlessen (Wij zijn RSG) mocht er behoefte zijn 
aan meer ondersteuning dan gaat dit in overleg met het ondersteuningsteam. 

Atlas College Copernicus  Dit is verweven in onze mentorlessen en diverse klassenactiviteiten. Ook kan er 
d.m.v. coaching aandacht aan worden besteed en zo nodig kan een leerling 
gekoppeld worden aan een externe partner.   

Tabor College Oscar Romero  -Tijdens mentoruren, in de onderbouw o.a. middels de KIC-methode; schoolbreed 
Handig Gedrag. 
-Middels ondersteuning van een van de trajectbegeleiders. 

Atlas College OSG West-Friesland  -Programma Krachtige klas  
-Mogelijkheid tot Kanjertraining  
-Mogelijkheid tot weerbaarheidstraining  
-Gesprekken met ondersteuningsteam  

PVO Tijdens lessen, door langere lestijd meer tijd en aandacht voor groepsdynamiek. 

Tabor College Werenfridus  Tijdens mentoruur. 

Praktijkschool Stede Broec  -Door mentor tijdens AVO m.b.v. onze pedagogisch gemeenschappelijke aanpak.  
-Contacthondentraining (sociale vaardigheidstraining m.b.v. contacthonden).  

Praktijkschool Hoorn  Structureel KIC-training met de klas. (Kracht in Controle)  

VSO De Stormvogel  -LEF-lessen door vaste collega 
-Leefstijl-lessen door mentor 

VSO de Spinaker  -Binnen het lesprogramma is er voortdurend aandacht voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling.     
-In de school wordt gewerkt met PBS en KIC   
-Indien nodig wordt er verwezen naar externe partijen.    

 



 
 

 

Ondersteuningskaart: ondersteuning buiten de klas  

 

Ondersteuningskaart: ondersteuning buiten de klas  
Vonk Grootebroek  Leerlingbegeleiding via de OOM (ondersteuning op maat)  

-Begeleidingsgesprekken  
-Ondersteuning op sociaal emotioneel gebied 
-Time-out mogelijkheid 
-Faalangstreductietraining  
-Schoolmaatschappelijk werk in de school.  
-Jeugd GGD in de school.  
-Jongerenwerk in de school. 

Vonk Hoorn  -Bolwerk: opvanglokaal en ondersteuning op maat.  
-Individuele gesprekken met leerlingen die meer ondersteuning en aandacht nodig 

hebben dan binnen de reguliere setting/basisondersteuning wordt geboden.  
-Jeugd en gezinscoach in de school.  

Atlas College SG Newton  -Route 2, (begeleid time-out lokaal voor leerlingen met een Route 2 pas)  
-Gesprekjes met ondersteuningscoördinator  
-Schoolmaatschappelijk werk 
-Huiswerklokaal indien nodig 

Tabor College d’Ampte  TOP: Tijdelijke ondersteuning bij problemen. Voor leerlingen die extra begeleiding 
nodig hebben op het gebied van gedrag, concentratie, werkhouding en sociale 
vaardigheden. Mogelijkheid voor het nemen van een time-out bij overprikkeling. 
Huiswerkcentrum: voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het 
maken en /of plannen van huiswerk. 
Trainingen: 
-Denk goed, voel je goed: groepstraining voor leerlingen die last hebben van 
sombere of angstige gedachtes en hier beter mee om willen gaan. 
-KIC extra: individueel of in een kleine groep. Gericht op verbeteren van emotie-
regulatie. 
-KIC +: groepstraining voor het vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen. 

Atlas College De Dijk   SMW, GGD Jeugdverpleegkundige, Passend Onderwijs Begeleiding, FRT, Dyslexie 
ondersteuning, Brijder, Leerplicht, Jeugdarts. 

Martinuscollege  -Vmbo trajectgroep: opvanggroep voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte 
-Mavo/havo/vwo Oké groep: opvanggroep voor leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoefte 
-Schoolmaatschappelijk werk  
-Orthopedagoog  

RSG Enkhuizen  t Suud is een ruimte binnen de school waar leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte, begeleid worden door collega’s uit het 
ondersteuningsteam. Een plek waar ze aan het werk kunnen, waar gesprekken 
plaatsvinden, waar leerlingen even de rust op kunnen zoeken om een time-out te 
nemen. Leerlingen die via het ondersteuningsteam zijn aangemeld, kunnen hier 
gebruik van maken wanneer dit nodig is. Daarnaast is er ook een samenwerking 
met schoolmaatschappelijk werk en schoolpsycholoog. 

Atlas College Copernicus  -Ondersteuningsteam met een vast ondersteuningslokaal.  
-Leerlingcoaching.  
-Wij werken samen met een jeugd- en gezinswerker, jeugdverpleegkundige, GGZ-
ondersteuning en een jongerenwerker. 
-Vaklesondersteuning in flexuren   

Tabor College Oscar Romero  PlusPunt: opvang lokaal en ondersteuning op maat. 
Traject begeleiders: individuele gesprekken met leerlingen die meer ondersteuning 
en aandacht nodig hebben dan binnen de reguliere setting geboden kan worden. 
Jeugd en gezinscoach binnen de school 
Faalangst reductie training 
NT2 begeleiding 

Atlas College OSG West-Friesland  -Lokaal 200 ons ondersteuningsteam waar kinderen opgevangen kunnen worden te 
allen tijden. 
-Schoolmaatschappelijk werk 



 
 

 
 

 

 

 

 

   



 
 

Ondersteuningskaart: dyslexie/dyscalculie  

 

    

 

Ondersteuningskaart: dyslexie/dyscalculie  
Vonk Grootebroek  Maatwerk:  

-Extra tijd  
-Aangepaste correctie  
-Auditieve ondersteuning  

Vonk Hoorn  -Gebruik van faciliteitenkaart.  
-Dyslexie coördinator aanwezig voor verdere afstemming.  
-Zo nodig gebruik van voorleesprogramma op de laptops van school.  

Atlas College SG Newton  -Intakeles door dyslexiecoördinator om begeleidingsbehoefte te bepalen.  
-Ondersteuning naar behoefte: coaching-gesprekken , gebruik van faciliteitenkaart 
(zoals extra tijd bij toetsen of verklanking)  

Tabor College d’Ampte  Faciliteitenkaart; nodige aanpassingen in de les en/of bij het maken van toetsen. 

Atlas College De Dijk  Verplicht D-uur voor brugklassen en vrijwillig inloop uur voor andere leerjaren. 
Programma Claroread en digitale boeken zijn beschikbaar en worden ingezet via de 
door school verstrekte laptop. 

Martinuscollege  -Faciliteitenkaart voor extra tijd.  
-Verklankte boeken. 
-Gesproken toetsen. 
-Vmbo ondersteuningsuur met dyslexiesleutel.  

RSG Enkhuizen  -Gebruik van faciliteitenkaart. 
-Dyslexie coördinatoren aanwezig voor verdere afstemming. 
-Zo nodig gebruik van voorleesprogramma op de laptop voor zowel schoolboeken 
en leesboeken. 

Atlas College Copernicus  -Er is een dyslexie-coördinator en voor dyscalculie bieden wij ook maatwerk in de 
begeleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator. 
-Faciliteitenkaart voor leerlingen waarbij bv tijdsverlenging en voorleessoftware 
mogelijk zijn. 

Tabor College Oscar Romero  -Gebruik van faciliteitenkaart. 
-Dyslexie/dyscalculiecoaches aanwezig voor op maat ondersteuning en begeleiding 
van de leerlingen met dyslexie/dyscalculie.  

PVO -Extra aandacht per leerling van de taaldocenten 
-Toetsen met vergroot lettertype 
-Extra toetstijd 

Atlas College OSG West-Friesland  -Faciliteitenkaarten voor beide gevallen 
-Groepsbesprekingen met andere dyslecten 
-Groepsbesprekingen met andere leerlingen met dyscalculie 
-Aangepast programma bij toetsen 

Tabor College Werenfridus  -Gebruik van faciliteitenkaart. 
-Dyslexie coördinator aanwezig voor verdere afstemming. 
-Zo nodig gebruik van voorleesprogramma op laptops van school.   

Praktijkschool Stede Broec  -Geen apart aanbod.  
-Maatwerk tijdens AVO en praktijkvakken.  

Praktijkschool Hoorn  -Wekelijkse dyslexie ondersteuning (ll. met een verklaring en/of niet mee kunnen 
komen door ernstige taalproblematiek tijdens reguliere lessen).  
-Gebruik van een faciliteitenkaart. 
-Dyslexiesoftware op laptops. 
-Dyslexiecoördinator aanwezig voor verdere afstemming. 

VSO De Stormvogel  nvt 

VSO de Spinaker  Extra ondersteuning door: 
-leerkrachtondersteuner. 
-Compenserende middelen. 
-Gebruik van laptop. 

 



 
 

Ondersteuningskaart: overige kenmerken  

 

Ondersteuningskaart: overige kenmerken  
Vonk Grootebroek  -Basis van de ondersteuning is gericht op in de klas. Ons streven is om de leerling zo 

goed en vaak mogelijk te laten participeren in de groep.  
-Er wordt gewerkt met een groepshandelingsplan waardoor de ondersteuning  
(maatwerk) wordt meegenomen in het klassenmanagement. 

Vonk Hoorn  -Kleine basisklas voor extra ondersteuning in overleg. 
-Ondersteuningslessen 
-Huiswerkbegeleiding: Studenten helpen scholieren 
-Plenda (speciale planagenda voor alle brugklas leerlingen) 

Atlas College SG Newton   Accentklas ( kleine groep met extra mentoruren) voor extra ondersteuning in 
overleg. 

Tabor College d’Ampte  -Onderbouw en bovenbouw zitten in aparte gebouwen op het schoolterrein.  
-Onderbouw krijgt les en houdt pauze in Juniorgebouw. 
-De leerlingen en docenten behoren tot een team. Er zijn 8 onderwijsteams en in 
elk team zitten ongeveer 10 docenten en 5 à 6 klassen. In elk team coördineert een 
teamcoach de activiteiten en de onderwijskundige ontwikkelingen.  
-De teams worden ondersteund door teambegeleiders van het 
Ondersteuningscentrum. Zij organiseren extra ondersteuning voor leerlingen die dit 
nodig hebben.  

Atlas College De Dijk  -Kleine vmbo basisklassen met twee mentoren 
-Cultuurlessen en – activiteiten. 

Martinuscollege  -Leerlingen met een specifieke ondersteuning in de Bka klas. 
-Leerwerktraject voor vmbo leerlingen voor wie een combinatie van leren en 
werken(stagelopen) de beste opleiding is. 

RSG Enkhuizen  -RSG talentbegeleiding  
-Het prisma-traject (goed presterende leerlingen volgen een aangepast programma)  
-Faalangstreductieteam (examenvreestraining, faalangstreductie)  
-Voorbereiding op één van de internationale Cambridge English Certificaten.  
-Anglia-examens (Engels)  
-Global Perspectives (op zoek naar oplossingen voor belangrijkste problemen op 
onze planeet) 

Atlas College Copernicus  -Special Class (havo/vwo klas voor leerlingen met kenmerken of  
diagnose ASS ism het samenwerkingsverband)  
-Faalangstreductietraining/weerbaarheidstraining 
-Juniormentoraat  
-Ondersteuningslokaal  
-Antipest coördinator  

Tabor College Oscar Romero  -Extra Oscar-uren voor extra ondersteuning 
-Ondersteuningslessen 
-Thema werkgroepen op maat, zoals “Leren-leren” 

Atlas College OSG West-Friesland  -HB-begeleiding  
-Faalangsttraining  
-Leerlingmentoraat   
-GSA groep van en door leerlingen   
-Leerlingenraad  

PVO -Verlengde brugklas van 2 jaar,  
-Indeling havo/vwo pas definitief vanaf klas 4  
-Geen lesuitval, vast rooster, geen roosterwijzingen  
-4-daagse schoolweek  
-Huiswerkarme school 

Tabor College Werenfridus  -Juniormentoraat. 
-Ondersteuning via Lyceo voor leren leren en plannen. 

Praktijkschool Stede Broec  -Girls Talk/Make a Move  
-Leerplichtspreekuur  
-NT2 coach  
-Nazorg  
-Schoolmaatjes 



 
 

 

    

  



 
 

Open dagen 

Ondersteuningskaart: open dagen  
(zie ook www.westfrieslandleert.nl)  

 
  

Ondersteuningskaart: open dagen  
(zie ook www.westfrieslandleert.nl)  

Vonk Grootebroek  Doe-middagen – 1, 10 15 en 22 november 2022 (via inschrijving) 
Informatieavond voor ouders – 30 november 2022 (via inschrijving) 
Open dag – 27 en 28 januari 2023 

Vonk Hoorn  Vrijdagavond 27-1-2023  
Zaterdagochtend 28-1-2023  

Atlas College SG Newton  Vrijdagavond 17 februari, exacte tijden volgen op de website.  
Ook vanaf januari rondleidingen in kleine groepjes mogelijk. 

Tabor College d’Ampte  24 en 25 januari 2023 

Atlas College De Dijk  Dinsdagmiddag 17-01-2023 Doemiddag 
Donderdagmiddag 19-01-2023 Doemiddag 
Donderdagavond 19-01-2023 Open avond 
Zaterdagochtend 19-01-2023 Open ochtend 

Martinuscollege  8, 9 en 10 februari 2023  

RSG Enkhuizen  Woensdag 1 februari 19:00-21:30 uur  
Donderdag 2 februari 19:00-21:30 uur  

Atlas College Copernicus  Dinsdag 7 februari 2023 
Woensdag 8 februari 2023 
Try Out middagen voor leerlingen op 12 oktober, 2 en 30 november, 18 januari.  
Informatie avonden voor ouders op woensdag 12 oktober en dinsdag  
8 november 2022. 

Tabor College Oscar Romero  30-01-2023   18.00-21.30 uur 
31-01-2023   18.00-21.30 uur 
01-02-2023   14.00-18.00 uur 

Atlas College OSG West-Friesland  Donderdag 2 februari 2023  
Vrijdag 3 februari 2023  
Zaterdagochtend 4 februari 2023  

PVO 20 en 21 januari 2023 

Tabor College Werenfridus  Woensdag 25 januari: middag en avond (vanaf 15:30) 
Donderdag 26 januari: avond (vanaf 19:00) 

Praktijkschool Hoorn  Tweede dinsdag in maart start 19.00 uur  

Praktijkschool Stede Broec  Woensdag 22 maart 2023, check de website  

VSO De Stormvogel  Zaterdag 8 oktober 2022 
Zaterdag 11 februari 2023 

VSO de Spinaker  Woensdag 15 februari 2023  15:00 – 17:00 uur voor leerlingen die gebaat 
zijn bij voortdurend, intensieve ondersteuning.   

 

http://www.westfrieslandleert.nl/
http://www.westfrieslandleert.nl/
http://www.westfrieslandleert.nl/


 
 

 

Ondersteuningskaart: contactpersoon/website  

 

Ondersteuningskaart: contactpersoon/website  
Vonk Grootebroek  Website: www.vonknh.nl/vmbo/grootebroek 

Telefoonnummer: 0228 511680  
Contactpersoon ondersteuning: maaike.koomen@clusius.nl  

Vonk Hoorn  Website: www.vonknh.nl/vmbo/hoorn  
Telefoonnummer: 0229-258494  
Contactpersoon ondersteuning en aanmelding Joke de Witt, j.dewitt@clusius.nl  

Atlas College SG Newton Website: www.sgnewton.nl  
Telefoonnummer: 0229-552010  
Vragen over ondersteuning:  
mevr. A Wildöer, ondersteuningscoördinator a.wildoer@atlascollege.nl  
Vragen over aanmelding:  
Dhr. M. Zonneveld, teamleider leerjaar 1  
m.zonneveld@atlascollege.nl 

Tabor College d’Ampte  Website: www.dampte.nl  
Telefoonnummer: 0229-284151  
Contactpersoon aanmelding:  Angela Schipper ahm.schipper@tabor.nl 
Contactpersoon ondersteuning: Ingrid Kroezen i.kroezen@tabor.nl  

Atlas College De Dijk   Website: www.sgdedijk.nl/ 

Telefoonnummer: 0227-542136 

Contactpersoon ondersteuning F. Capuzzato f.capuzzato@atlascollege.nl  

Contactpersoon aanmelding A. Smit a.smit@atlascollege.nl 

Martinuscollege  Website: www.martiuscollege.nl  
Telefoonnnummer 0228-510300  
 Contactpersoon ondersteuning:  
Vmbo: iottens@martinuscollege.nl  
Mavo/havo/vwo: mjanssen@martinuscollege.nl  
Contactpersoon aanmelding: 
info@martinuscollege.nl 

RSG Enkhuizen  Website: www.rsg-enkhuizen.nl  
Telefoonnummer: 0228-350800  
Contactpersonen aanmelding: Bart van Rhijn en Sander de Jong email: 
brugklas@rsg-enkhuizen.nl  

Atlas College Copernicus  Website: https://copernicushoorn.nl/ 

Contactpersoon ondersteuning: Mevrouw Bianca Mul, ondersteuningscoördinator 
b.mul@atlascollege.nl 
Contactpersoon aanmelding:  

Mevrouw Jaloe de Vries, afdelingsleider onderbouw jaloe.devries@atlascollege.nl  

Mevrouw Jenn Maarseveen, coördinator onderbouw j.maarseveen@atlascollege.nl 

Tabor College Oscar Romero  Website: www.oscarromero.nl  
Telefoonnummer: 0229-285685  
Contactpersoon ondersteuning: Joris Lemckert jv.lemckert@tabor.nl  

Atlas College OSG West-Friesland  Website : Naar de brugklas - OSG West-Friesland (osgwestfriesland.nl)  
Telefoonnummer: 0229-24 62 64  
Contactpersoon: b.butter@atlascollege.nl   

PVO Website: www.persoonlijkvo.online  
Telefoonnummer: 0229-588846  
Contactpersoon ondersteuning en aanmelding: Wieneke van Veen 
hoorn@persoonlijkvo.nl 

Tabor College Werenfridus  Website: www.werenfridus.nl  
Telefoonnummer: 0229-285828  
Contactpersoon ondersteuning Arnica Gortzak, ia.gortzak@tabor.nl 



 
 

 


