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Jeugdwerker (’t Stationnetje)

(Jeugdverpleegkundige)

Rot� e� Water trainer
Schoolmaatschappelijk Werker

Vertrouwenspersoon

Leerlingbegeleider
Trainer Sociale Vaardigheid

Dyslexiecoach
(GIS - gebiedsmedewerker in school)
(Orthopedagoog)



Beste leerlingen en ouders/ verzorgers,

Op maandag 26 september hebben onze eerste klas leerlingen op
school kennis kunnen maken met een aantal personen op school
die op verschillende vlakken een rol kunnen spelen in de
ondersteuning van uw kind.

In dit informatieboekje kunt u lezen over hun diverse rollen en
functies.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben , dan kunt u contact
opnemen met onze ondersteuningscoördinator (onderbouw),
mevrouw Vissia.

Haar e-mailadres is i.vissia@singelland.nl

mailto:i.vissia@singelland.nl


Remedial Teacher

Hoi!

Mijn naam is Femke Meindertsma, docent Frysk op VO-Surhuisterveen. Naast Frysk, kan je
ook bij mij terecht voor RT (remedial teaching). Dat houdt in dat je bij mij kan komen
wanneer je moeite hebt met bijvoorbeeld leren leren (woordjes leren, samenvatten,
mindmappen, spelling, etc.) en plannen. De vakdocent of de mentor vraagt dat voor jou
aan.

De RT begeleiding vindt vaak één keer per week plaats op school (tijdens of na de lessen)
en duurt ongeveer zes weken. Hopelijk kun je daarna beter aan de slag gaan met het
desbetreffende vak.
Mocht je moeite hebben met de vreemde talen, dan kan je ook bij RT terecht en zal je
veelal door mevrouw Vissia begeleid worden.

Jeugdwerker

Wij zijn Patrick en Ylsa, Projectmedewerkers van
’t Stationnetje. Daarnaast is Ylsa ook specifiek
jongerenwerkster op school.

In deze rol is zij twee keer per week te vinden in
de pauzes om met jongeren te spreken over hoe
het gaat en wat hen beweegt. Maar ook voor specifieke signalen inzetbaar. Zo hebben we
vorig jaar een Escape Game over het drugscircuit georganiseerd.

’t Stationnetje biedt op school vanaf het 2e leerjaar een keuzevak aan; MDT
(maatschappelijke diensttijd). Leerlingen die hiervoor kiezen krijgen een training waarin zij
leren op een veilige manier uit hun comfortzone te komen en nieuwe uitdagingen aan te
gaan. Zo leren zij nieuwe talenten kennen en gebruiken. Na de training gaan leerlingen
aan de slag met een zelfbedacht project waarin zelfontwikkeling en maatschappelijke
impact centraal staan. Hiermee wordt waardevolle ervaring opgedaan die de rest van het
leven nuttig blijft.

Daarnaast is ’t Stationnetje ook te vinden in it Vleckehûs, in the Base. Hier kunnen
jongeren tussen de 14 en 28 jaar terecht om te werken aan hun eigen doelen. Dat kan van
alles zijn. Bijvoorbeeld gitaar leren spelen, een nieuwe taal leren of een baantje
vinden en nog veel meer.



(Jeugdverpleegkundige)
Gezondheidsonderzoek in klas 1 vmbo

Alle leerlingen in klas 1 VMBO krijgen een uitnodiging voor een
gezondheidsonderzoek. Vooraf krijgt de leerling een vragenlijst om in te vullen.
Het onderzoek gaat over hoe het gaat op school, thuis, contact met
leeftijdsgenoten, gedrag en leefstijl zoals roken en alcoholgebruik. De leerlingen
worden gewogen en gemeten. Er is veel ruimte voor vragen van de leerling zelf.
De verpleegkundige voert dit onderzoek uit.

Samen met de mentoren en de ondersteuningscoördinator houdt de
jeugdverpleegkundige daarnaast ook toezicht op het verzuim van de leerlingen.
Bij veelvuldig verzuim kan zij de leerling samen met de ouders/ verzorgers
oproepen voor een gesprek op school om te kijken hoe de schoolgang (weer)
opgepakt kan worden. Hieruit kan eventueel een traject van verzuimbegeleiding
opgestart worden.

Wanneer u vragen hebt of als u zich zorgen maakt over een leerling, dan kunt u
altijd bellen met de verpleegkundige of jeugdarts van de school. Een leerling kan
ook contact met ons opnemen: 088 22 99 444.

Schoolmaatschappelijk Werker
Mijn naam is Anouk de Jong, schoolmaatschappelijk werkster voor VO
Surhuisterveen.
Om tot goede leerresultaten te komen is het belangrijk dat je lekker in je vel zit.
Dat is niet altijd het geval, je kan dan via je mentor of de
ondersteuningscoördinator een gesprek aanvragen met schoolmaatschappelijk
werk of de mentor meld je aan, wanneer hij/zij zich zorgen maakt.
Samen kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat je met een aantal gesprekken
weer vooruit kan of kan ik ondersteunen bij het vinden van passende externe
hulpverlening. Wanneer er reeds externe hulpverlening betrokken is, onderhoud
ik het contact met ouders en de hulpverlening, zodat we hier als school goed bij
aan kunnen sluiten.

Laagdrempelig, waar mogelijk preventief, vroegtijdig en als brug tussen school,
leerling, ouders en hulpverlening.
Ik ben dit schooljaar op maandagochtend en woensdagochtend aanwezig.



Rot� e� Water trainer

Rots en Water is sinds enkele jaren een onderdeel van het lesprogramma bij ons
op school. Alle klassen 1 en 2 volgen dit programma gedurende meerdere weken
van het schooljaar. Klas 1 heeft dit binnen de PO lessen en in klas 2 wordt dit
tijdens de slb lessen gegeven.
Rots en Water is een psychofysieke training voor jongeren. Dat wil zeggen dat op
een actieve, fysieke manier, sociale vaardigheden worden aangeleerd. Door de
oefeningen leren leerlingen hun communicatieve vaardigheden en sociale
vaardigheden te vergroten. Het uiteindelijke doel van de training is om jongeren
weerbaarder te maken en dat de leerling zich prettig op school voelt en
daarbuiten. Daarnaast werkt de training preventief tegen pesten. De training
wordt gegeven door mevrouw Bergsma en meneer Brouwer.

Vertrouwenspersoon & Leerlingbegeleider
Mijn naam is mevrouw Wijn. Op school ben ik naast docent Nederlands ook nog
vertrouwenspersoon en leerlingbegeleider.

Op school hebben wij twee
vertrouwenspersonen: meneer Hoogsteen en
ik. Een vertrouwenspersoon is iemand met wie
je kan praten. Vaak praten leerlingen eerst met
hun mentor. Soms lukt dat niet goed of besluit
de mentor om samen met de leerling contact
op te nemen met de vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon luistert dan naar jouw
verhaal en bespreekt met jou hoe je verder
geholpen kan worden.



Daarnaast ben ik ook leerlingbegeleider. Een leerlingbegeleider helpt leerlingen
die vragen of hulp nodig hebben op school met bijvoorbeeld: ADHD, ADD,
PDD-NOS, enz. Samen kijken we dan wat jij nodig hebt om de lessen goed te
kunnen volgen of welke tips het beste werken voor
jouw docenten zodat ze jou beter begrijpen.

Op school kan je mij vinden van maandag tot en met
donderdag. Of je stuurt mij een e-mail:
a.wijn@singelland.nl. Dan kunnen we een afspraak
maken.

Trainer Sociale Vaardigheid

Mijn naam is T. Hoogsteen en ik verzorg samen met mevr. Meindertsma de
sova-trainingen op V.O.-Surhuisterveen.

Als je sociaal vaardig bent dan kun je goed met anderen in je omgeving en goed
met jezelf omgaan. Wanneer je moeite hebt om voor jezelf op te komen of je weet
de juiste manier niet te vinden om je goed binnen de groep te voelen heb je
misschien deze training nodig. Wanneer  je vaak haantje de voorste bent en
weinig rekening met anderen houdt heb je deze training misschien ook wel
nodig.

Tijdens de training leer je jezelf beter kennen en hoe je op een positieve manier
met anderen  kan omgaan. Onderwerpen die we onder andere  behandelen zijn:
goed kunnen luisteren, duidelijk je eigen mening geven, leren nee te zeggen,
leren je bij een groep aan te sluiten. De training wordt aan de 1e klassers gegeven.
De schoolvragenlijst, de SAQI-test of je mentor  bepaalt of je wordt uitgenodigd
om mee te gaan doen.

NB In klas 2 wordt een faalangsttraining aangeboden :

Faalangst is eigenlijk onterechte angst die ontstaat als je erg zenuwachtig bent
om bijvoorbeeld een spreekbeurt te houden of  een proefwerk te maken. Je hebt
alles goed voorbereid en geleerd en toch haal je dan een onvoldoende omdat je
door de zenuwen je niet meer kunt concentreren op je werk. In de tweede klas
wordt je getest via een vragenlijst. (SATT-test). De uitslag van die test bepaalt of je
wordt gevraagd om mee te gaan doen aan de training (8 lessen van 45 minuten).
Tijdens de cursus leer je om te gaan met stress en leer je je te ontspannen zodat je
je werk goed kunt gaan doen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: leren
positief te denken, concentratie oefeningen, plannen van je (huis)werk,
ontspanningsoefeningen.



Dyslexiecoach
Beste dyslectische jongens en meisjes,

Heb je dyslexie? En heb je extra hulp nodig bij bijvoorbeeld het plannen van je
huiswerk, aanleren van woordjes, leren voor een so of een toets? Dan kun je via
jouw mentor van mij begeleiding krijgen. Ik zal proberen jou zo snel mogelijk in te
plannen.

Voor alle dyslectische leerlingen maak ik samen met de leerling een zogenaamde
dyslexiepas waarop we vermelden wat de extra rechten (en plichten) zijn. Te
denken valt bijvoorbeeld aan het recht op extra tijd, vergroot werk, luisterboeken
of voorlezen van toetsen.

Je kunt me vinden in het talengebouw; spreekkamer 3, naast lokaal 26.

Met vriendelijke groet,

Mevr Strijker



(GIS - gebiedsmedewerker in school)
Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Johanna Schippers.

Vanaf de zomervakantie ben ik aanwezig als gebiedsregisseur
(GIS) op V.O. Singelland Surhuisterveen.

Mijn vaste werkplek is het gebiedsteam Jeugd van de
gemeente Achtkarspelen en vanaf mei 2022 ben ik ook voor een
aantal uren per week verbonden aan de school van uw
kind(eren). In de afgelopen jaren hebben we geleerd, dat als het
ons lukt belemmeringen in de ontwikkeling van jeugdigen vroeg te signaleren en
hier goed op in te spelen, we jeugdigen beter en sneller weer op weg kunnen
helpen. We hopen hiermee te voorkomen dat problemen verergeren en
specialistische hulp wordt ingezet.

Op uw school adviseer ik de mentor, docent of ondersteuningscoördinator
wanneer er vragen zijn over het welzijn van kinderen. Maar ook u en/of uw kind
kunt met vragen bij mij terecht. Dit kan gaan over gedrag, ondersteuning bij de
opvoeding of gezinsproblemen. Iedere ouder of verzorger zit wel eens met vragen
over zijn of haar kind, het helpt als je deze deelt.

Ik ben op dinsdag afwisselend in de ochtend/middag te vinden in de vergadering
kamer naast de receptie bij de ingang. U kunt via de mentor van uw kind of de
ondersteuningscoördinator met mij in contact komen.

Ik hoop elkaar te zien en vertrouw op een positieve, fijne samenwerking. En heb je
vragen of ben je nieuwsgierig? Kom gerust…

Met vriendelijke groet,

Johanna Schippers



(Orthopedagoog)
Hallo allemaal,

Mijn naam is Eline Timmerman en ik ben als
orthopedagoog verbonden aan VO Surhuisterveen. Ik ben
dit schooljaar op de maandag aanwezig op school. Als
orthopedagoog ben ik onderdeel van het interne
ondersteuningsteam op school. Soms gaat het leren op
school niet helemaal vanzelf. Dit kan komen door
verschillende redenen. Ik denk mee over wat een leerling
nodig heeft aan ondersteuning binnen of buiten school,
zodat het leren of het op school zijn beter gaat. Concreet
betekent dit dat ik gesprekken voer met leerlingen en
ouders, een observatie doe in een groep of een onderzoek
afneem bij een leerling.

Voor alles is een oplossing!

Ik heb veel contact met de ondersteuningscoördinatoren Ineke Vissia en Ineke
van der Zee.

Wellicht tot ziens!


