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Extra

Mw. C.H.E. van Kooten - van de Bovenkamp
E kb@jfc.nl

hulp

nodig?
Johannes Fontanus College

johannesfontanuscollege
@fontanus
johannesfontanuscollege
jfontanuscollege

Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld

ie

motivat

T 0342 49 14 69
F 0342 41 55 90
E info@jfc.nl
U www.jfc.nl

christelijke scholengemeenschap voor mavo › havo › atheneum › gymnasium › technasium
uitgaande van de Stichting voor P.C.V.O. voor de Gemeente Barneveld e.o.

heid

dyslexie gezond

tie

ra
concents

JFC-074

Volg ons!

vree

examen

k

huiswer

Mogelijkheden voor extra zorg
of begeleiding
Als het een beetje tegenzit, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen
met je mentor of vakdocent. Een oplossing is vaak dichterbij dan je denkt. Misschien zit er
tussen de mogelijkheden op deze zorgkaart een oplossing.

Heb je dyslexie of bestaat het vermoeden
daarvan?

DYSLEXIE SCREENING EN- BEGELEIDING
vanaf de brugklas

Heb je dyscalculie of problemen met rekenen?

DYSCALCULIE SCREENING EN- BEGELEIDING
vanaf de brugklas

Heb je voor bepaalde vakken slechte cijfers
ondanks een goede inzet?

diverse STEUNLESSEN/KEUZEWERKTIJD/
HULP VAN LEERLINGEN uit de bovenbouw

Ben je vaak nerveus voor repetities of
spreekbeurten?

training BETER OMGAAN MET FAALANGST
voor leerlingen uit klas 1 en 2

Word je gepest of weet je soms niet hoe je met
anderen om moet gaan? Vind je het moeilijk om
op een goede manier voor jezelf op te komen?

training SOCIALE VAARDIGHEDEN

Komt het examen dichterbij en zie je daar erg
tegenop?

training BETER OMGAAN MET EXAMENVREES

Heb je een slechte motivatie of concentratieproblemen?

WORKSHOPS voor leerlingen
uit de bovenbouw

Heb je moeite met gym? Vind je sporten lastig?
Voel je je soms wat onhandig bij het bewegen?

REMEDIËREND BEWEGINGS ONDERWIJS

Spreek je thuis een andere taal dan Nederlands?
Is Nederlands niet je moedertaal?

ONDERSTEUNING NEDERLANDS voor
niet-moedertaalsprekers

Heb je vragen over je vervolgopleiding?

gesprek met DECAAN

Heb je moeite met huiswerk en plannen?

HUISWERKBEGELEIDING

Zit je in de knoop door problemen op school
of thuis? Heb je last van somberheid?

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Zijn er problemen met leren?
Is je gedrag soms een probleem?

ORTHOPEDAGOOG

Heb je gezondheidsproblemen die belemmerend
werken op je schoolvorderingen of het naar
school gaan?

BEZOEK SCHOOLARTS (op afspraak)

Heb je het idee dat je al langere tijd onder je
TALENTBEGELEIDING
niveau presteert? Lukt het niet om je te motiveren
voor school? Mis je uitdaging? 		

