
Aangenaam: Guido
Ouders en leerlingen vinden Guido 
een veilige school. En dat klopt, want 
leerlingen en personeel gaan respectvol 
met elkaar om. Dat is een basis voor 
veiligheid en om goed te kunnen werken. 
Heb je daarbij extra begeleiding nodig? 
Dan zit je bij ons goed, want we zijn 
best trots op onze leerlingenzorg. Naast 
mentoren en docenten die je goed 
begeleiden, kun je ook hulp krijgen van 
mensen die gespecialiseerd zijn om jou zo 
goed mogelijk te helpen.

Mentor
Eén van de docenten die je krijgt is extra belangrijk voor jou: 
je mentor. Met al je vragen kunnen jij en je ouders bij hem 
of haar terecht. De mentor heeft extra aandacht voor je. 
Zo wil de mentor bijvoorbeeld weten hoe het met je gaat, 
hoe je het in de klas vindt en hoe je met je schoolwerk bezig 
bent. Wanneer jij, je ouders, of je mentor denkt dat je extra 
begeleiding nodig hebt, dan schakelt de mentor hulp in van het 
ondersteuningsteam.
 

De mentor speelt een grote rol bij de groepsvorming: Hoe 
wordt van een grote groep individuele leerlingen een veilige 
groep gemaakt, waarin je goed kunt werken en leren. 

Ondersteuningsteam
Guido heeft veel kennis en kunde op gebied van individuele 
leerondersteuning. Leerlingen die specifieke ondersteuning 
nodig hebben, worden via de mentor aangemeld bij het 
ondersteuningsteam. De ondersteuningscoördinator is 
verantwoordelijk voor een goede bespreking van de hulpvraag, 
voor goede afspraken en voor de bewaking en uitvoering 
daarvan. We vinden het belangrijk dat de leerling en ouders bij 
dit proces nauw betrokken zijn. Een goede leerontwikkeling is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.   
Het ondersteuningsteam draagt ook zorg voor bijscholing 
van teamleden en is op de hoogte van mogelijkheden tot 
ondersteuning door externe partijen.  
We werken samen met het Samenwerkingsverband Eemland.  

Meer weten? 
Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij 
Jan Verhoef, ondersteuningscoördinator jverhoef@guido.nl.

Kies voor Guido!

Begeleiding = 
onderwijs op maat

gelooft


