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Op het Mondriaan College heeft elke leerling met een kinderpsychiatrische problematiek recht op 
ondersteuning.  Deze ondersteuning is afhankelijk van de individuele ondersteuningsbehoefte van 
de leerling en varieert van regulier tot intensief. 
 
 

Bepalen ondersteuningsbehoefte 
Om helder te krijgen wat de precieze 
ondersteuningsbehoefte is van uw 
zoon/dochter is het mogelijk een 
intakegesprek aan te vragen met de 
zorgcoördinator/orthopedagoog. Verwacht u 
dat uw zoon/dochter  met slechts minimale 
ondersteuning het onderwijs kan volgen, dan 
kunt u ook het mentorgesprek aan het begin 
van het schooljaar afwachten. Een gesprek 
met de zorgcoordinator/orthopedagoog 
behoort in ieder geval altijd tot de 
mogelijkheden. 
 
 

Faciliteiten 

Leerlingen met een AD(H)D / ASS diagnose 
krijgen aan het begin van het schooljaar een 
zogenaamde Kanzkaart Op deze Kanzkaart 
geeft de zorgcoordinator/orthopedagoog aan 
op welke faciliteiten de leerling recht heeft. 
Over het algemeen wordt er, indien nodig, 
alleen verlenging toegekend. In 
uitzonderingsgevallen kan er ook een faciliteit 
als bijvoorbeeld een time-out toegekend 
worden. 
 
 

Belangrijke personen 
 
Mentor 
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor 
de leerling, ouders en andere betrokkenen. 
De mentor is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de afspraken die met u en uw 
kind zijn gemaakt. Ook is de mentor het 
aanspreekpunt voor vakdocenten en andere 
collega’s en de eerste graadmeter over hoe 

het gaat met de leerling op school. De mentor 
heeft met alle leerlingen regelmatig een 
gesprek over het welbevinden.  
 
Zorgcoördinator/orthopedagoog 
Indien leerlingen vast dreigen te lopen in hun 
ontwikkeling en de mentor onvoldoende 
handvaten heeft om de leerling hierin 
voldoende te begeleiden kan een beroep 
worden gedaan op de orthopedagoog. De 
mentor zal hiervoor na overleg met ouders 
een verzoek indienen bij het Zorgteam. 
Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling 
kan de inzet van de orthopedagoog variëren 
van een enkel gesprek met leerling en/of 
ouders of een begeleidingstraject van enkele 
bijeenkomsten. 
 
 

Contact met ouders 
Als ouder hebt u in principe contact met de 
mentor van uw zoon/dochter en met 
vakdocenten. Indien gewenst is het uiteraard 
altijd mogelijk om een afspraak te maken met 
de zorgcoordinator/orthopedagoog. Indien 
nodig sluit deze ook aan bij de gesprekken die 
u heeft met de mentor. Het initiatief hiervoor 
ligt bij mentor en/of ouders. 
 
 
 
 
Voor verdere informatie over de actuele 
begeleidingsmogelijkheden verwijzen wij 
graag naar de folder ondersteuning voor 
ouders. Deze kunt u opvragen bij mw. 
Molenkamp, s.molenkamp@hethooghuis.nl 
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