De leerlingcoach

…luistert, inspireert en daagt je uit!

Soms wil je gewoon weten hoe je iets moet aanpakken, bijvoorbeeld het plannen en maken van je huiswerk.
Of je hebt iemand nodig die je achter de broek aanzit, omdat het anders niet lukt. Misschien heb jij allerlei
ideeën en wil je leren hoe je ze uitvoert. Of misschien is je motivatie de laatste tijd ver te zoeken. Voor dit
soort dingen kan je mentor je doorverwijzen naar een leerlingcoach. Hieronder stellen ze zich aan jou voor.

Meneer Wardenburg
Van nature kan ik goed luisteren en heb ik een antenne voor leerlingen die even niet lekker in hun
vel zitten. Ik help je graag met mijn humor en ‘no nonsense’-benadering, dan kun je al gauw weer
zelf verder. Ook voor ondersteuning bij het plannen kun je bij terecht.

Mevrouw Geertsema-Kornelius
Heb je moeite met het plannen en organiseren van je schoolwerk? Als coach kan ik je helpen met
het maken van een goede planning. Ik kan je helpen bij het omgaan met deadlines en het
inschatten van tijd. Maar daarnaast ook met andere zaken, bijvoorbeeld bij: concentratie,
zelfevaluatie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Mevrouw Smit
Ik noem mezelf de doorstroomcoach voor vierdejaarsleerlingen. Ik kan je helpen met de juiste
keuze voor een mbo-opleiding. Verder help ik graag derde- én vierdejaars met problemen op het
gebied van plannen, gedrag, verzuim en cijfers.

Mevrouw van der Velde
Bij mij kun je terecht als je behoefte hebt aan een luisterend oor als het
even niet lekker gaat. Daarnaast kan ik ook helpen als je moeite hebt met
het plannen/organiseren van je huiswerk en/of leerwerk.

Meneer Snijders
Als coach ben ik gespecialiseerd in met name de vakken economie, wiskunde en rekenen. Ik kan
je het antwoord geven op de vraag: Hoe kan het gebruik van een agenda of een planning mij
helpen? Ik ben een vriendelijke, vrolijke en sociale docent/coach die te allen tijden behulpzaam
is, maar je ook probeert uit te dagen.

Mevrouw Timmer
Ben je zelf wat chaotisch dan kan ik je helpen met het maken van een planning en overzicht
scheppen in je cijfers. Daarnaast help ik graag bij het zoeken naar een stageplek of nadenken over
een vervolgstudie. Ik luister graag naar je verhaal en wil samen met jou je kwaliteiten ontdekken.

Mevrouw Zweep
Als je een klik voelt met iemand, dan is de eerste stap in de goede richting al gezet! Ik heb veel
ervaring als coach op vele gebieden. Op persoonlijk gebied maar ook als je het qua school even
niet meer weet kun je altijd bij mij terecht. Zonder oordeel en met een open blik probeer ik je bij
te staan. Wie weet tot gauw?

Meneer Roossien
Ben je op zoek naar een beweeg- en of sportactiviteit die bij je past?
Heb je hulp nodig bij het aanmelden of wil je onderzoeken of je recht
hebt op financiële/materiële ondersteuning? Dan kan ik je helpen.

Meneer Riksen
Bij mij kun je terecht als je weet dat je het kunt, maar dat het nu gewoon even allemaal niet lukt.
Ik kan goed ‘omdenken’ en je laten inzien wat allemaal wél goed gaat. Ik help je met het
terugvinden van je zelfvertrouwen en de motivatie om op weg te gaan naar het diploma!

