
    De Cobbenhagenmavo. 

Vastgesteld 6 november 2012. 

Protocol Tweedelijnsbegeleiding.  

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de 

volgende activiteiten: 

-  Huiswerkbegeleiding.    HB. 
-  Hulplessen klas 1: Ne En Wi. HL: naam vak.  

-  Hulplessen Klas 2: Ne En Wi.  HL: naam vak. 
-  Beter omgaan met faalangst.  BOF. 

-  Sociale Vaardigheidstraining.  SOVA. 
- Training Agressie Beheersing. TAB. 

- Schooloopbaan Begeleiding.  SLB De Twern. 
 

1 De start van de begeleiding (wie wordt wanneer geplaatst?) 
 
Tussen de kennismakingsmiddag en de zomervakantie screenen de 

mentoren van de toekomstige leerlingen van de eerste klas de gegevens 

van de leerlingen op het gebied van eventuele hulpvragen. De mentoren 

doen voor doubleurs of leerlingen die naar klas twee gaan hetzelfde, direct 

na de overgangsvergadering. De mentoren sturen deze hulpvragen door 

naar de teamleider en de leerling-coördinator. Zij maken hieruit een 

selectie en maken een overzicht van deelnemers voor de verschillende 

tweedelijnsbegeleiding. In deze groepen zitten in ieder geval leerlingen 

geïndiceerd door de basisschool of leerlingen die extern zijn geïndiceerd. 

De eerste groep start met de begeleiding direct in de 2e week van het 

schooljaar.  

Halverwege elke periode geven de cijfers een redelijk beeld van de 

studievorderingen van een leerling. Hulp blijkt dan mogelijk nodig. De 

mentor vraagt de hulp aan via het aanvraagformulier voor tweedelijnshulp 

(zie bijlage) en de teamleider beslist samen met de leerling-coördinator 

wie kan starten met hulp.  

De leerlingen van BOF en SOVA krijgen eerst een intake gesprek. Daarna 

worden de deelnemers uitgenodigd. Deze begeleiding start later in het 

schooljaar. 



Alle leerlingen die voor de tweedelijns hulp worden uitgenodigd, krijgen 

schriftelijk bericht van de teamleider/leerling-coördinator. 

De ouders laten binnen een week horen aan de leerling-coördinator of hun 

kind gaat deelnemen aan de begeleiding. De leerling-coördinator legt de 

beslissing vast in Magister. 

2 Wat wordt er verwacht van de begeleiders? 

Het jaar heeft 3 periodes. De begeleider maakt op het einde van de 

periode een schriftelijk verslag van de ontwikkelingen tijdens de 

begeleiding en brengen een advies uit. Dit volgens een vast format. (zie 

bijlage). De begeleider stuurt het verslag op naar de teamleider en de 

leerling-coördinator en plaatst het verslag in Magister. Als deadline 

houden we hier aan het moment van inleveren van de rapportcijfers 

volgens de jaarplanning. 

De begeleiders houden er rekening mee dat dit verslag ter inzage gesteld 

kan worden aan de ouders/verzorgers. 

(Op het eind van het schooljaar ( vóór 1 juni) maakt elke begeleider een 

kort verslag van zijn of haar activiteiten, waarin in ieder geval te zien is 

hoeveel leerlingen er begeleid zijn en wat de effecten waren van de 

begeleiding.) 

3 Hoe elke periode afronden? 

De leerling-coördinator, teamleider en de betreffende mentor evalueren de 

verslagen. Zij bekijken of voortzetting of stoppen met begeleiden als 

advies zal worden gegeven. De rapportvergadering bespreekt het advies. 

De mentor zet het resultaat van de rapportvergadering in Magister. 

4 Start van de nieuwe periode 

De docentenvergadering kan nieuwe leerlingen adviseren hulp te gaan 

nemen. De mentor zit dit advies in magister. Voor procedure bij deze 

leerlingen zie punt 1. 

5  Wanneer tussentijds instromen? 

Ook op andere momenten van het jaar kan een mentor begeleiding 

vragen voor een leerling. De aanvraag gaat via het aanmeldformulier dat 

naar de teamleider en de leerling-coördinator wordt gestuurd ( zie punt 

1). 



6 Wanneer stopt de begeleiding? 

Dit gebeurt altijd in overleg tussen de teamleider, coördinator en de 

desbetreffende mentor. Stoppen kan als de leerling voldoende heeft 

geleerd en weer zelfstandig verder zou moeten kunnen gaan, of omdat de 

leerling met zijn werkhouding of afwezigheid laat zien dat hij de hulp 

eigenlijk niet wil. Voor beide situaties is een voorbeeldbrief toegevoegd als 

bijlage. 

7 Wat te doen bij afwezigheid van de leerlingen? 

Voor elke ondersteunende les wordt de normale absentenprocedure 

gevolgd . Daarbovenop geeft de begeleider de afwezigheid door aan de 

mentor. De mentor onderneemt actie richting ouders/verzorgers. 

De begeleider houdt een eigen administratie bij voor de aanwezigheid. Dit 

is ook nodig voor het verslag. 

 

Bijlagen: 

- aanvraagformulier tweedelijns hulp 
- uitnodigingsbrief voor ouders 

- format verslag begeleider 
- brief stoppen met hulp positief 

- brief stoppen met hulp negatief 
- uitnodigingsbrief huiswerkbegeleiding 

 

 
  



                     De Cobbenhagenmavo 

     Aanvraagformulier  tweedelijnsbegeleiding. 

 

Schooljaar:  
 

Datum: 
 

Naam leerling: 
 

Klas: 
 

Mentor: 
 

 
Aanvraag voor: 
O hulples Nederlands 
O hulples Engels 
O hulples wiskunde 
O huiswerkbegeleiding 
O cursus sociale vaardigheid 
O cursus beter omgaan met faalangst 
O schoolloopbaanbegeleiding de Twern 
O training agressiebeheersing 

 

 

Korte beschrijving huidige situatie; waarom is deze hulp nodig? 
 

 
 

 
 

 
 

 

Inleveren bij teamleider/leerling-coördinator. 

                      
 

 
 

 
 

 



                    De Cobbenhagenmavo 

     Rapportage leerlingen tweedelijnsbegeleiding. 

 

Schooljaar:  ,        Periode :       Begeleider:               

Soort begeleiding: 

 

Naam leerling: 

Klas: 

Mentor: 

 

Periode : vanaf                    tot 

(Korte omschrijving van de begeleiding) 

 

Aanwezigheid: 

 

 

 

Vragen/opmerkingen/suggesties t.b.v. leerling-bespreking 

 

 

 

 

 

Advies :  stoppen / doorgaan 

  



Op briefpapier van school 

 

  

Tilburg, vrijdag 1 februari 2013 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van  <naam> 

Betreft ondersteuning. 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) 

Sommige leerlingen hebben wat extra steun nodig. Zoals u weet bieden wij op onze school deze hulp 
ook aan. We hebben op dit moment besloten dat <naam> in aanmerking komt voor 
 
O hulples Nederlands 
O hulples Engels 
O hulples wiskunde 
O huiswerkbegeleiding ( zie bijlage) 
O cursus sociale vaardigheid 
O cursus beter omgaan met faalangst 
O schoolloopbaanbegeleiding de Twern 
O 
 
Deze hulp start op datum  het .. lesuur. 
 
Voor deze hulples gelden dezelfde voorwaarden als voor een gewone les: aanwezigheid is verplicht. 
Verlof tot verzuim moet op de normale manier via een gele kaart aangevraagd worden. Op het 
moment dat we het idee hebben dat <naam> voldoende heeft geleerd, stopt de begeleiding en u 
wordt hiervan op de hoogte gesteld. Wilt u onderstaande strook binnen een week na ontvangst van 
deze brief laten inleveren bij de leerling-coördinator? 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het onderbouwteam, 
 
 
Niek de Cock, 
 
Teamleider  

___________________________________________________________ 

De ouder(s) / verzorger(s) van naam :  

 
Klas: 

 
Gaan akkoord met het volgen van : 

 
Datum :                                              Handtekening:   



 
Briefpapier van school 

 

  

Tilburg, vrijdag 1 februari 2013 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van  <naam> 

Betreft stoppen ondersteuning. 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) 

Zoals u weet heeft <naam> 
 
O hulples Nederlands 
O hulples Engels 
O hulples wiskunde 
O huiswerkbegeleiding 
O cursus sociale vaardigheid 
O cursus beter omgaan met faalangst 
 
Het is mogelijk dat de hulplesgever in zijn verslag een advies heeft aangegeven om door te gaan. We 
hebben dit advies meegewogen en ook gekeken naar de behaalde resultaten tot nu toe en het aantal 
beschikbare plaatsen in de hulples. Op dit moment hebben we het idee dat <naam>  voldoende 
uitgerust is om zelfstandig verder te kunnen. 
 
De begeleiding stopt op datum 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het onderbouwteam, 
 
 
 
Niek de Cock, 
 
Teamleider  

  



Briefpapier van school 

 

  

Tilburg, vrijdag 1 februari 2013 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van  <naam> 

Betreft stoppen ondersteuning. 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) 

Zoals u weet heeft <naam> 
 
O hulples Nederlands 
O hulples Engels 
O hulples wiskunde 
O huiswerkbegeleiding 
O cursus sociale vaardigheid 
O cursus beter omgaan met faalangst 
 
Wij zijn op dit moment van mening dat <naam> eigenlijk niet van plan is deze hulp te accepteren.  
Het is erg belangrijk is dat <naam> zelf stappen zet om vooruit te komen. De werkhouding van  
<naam> is echter onvoldoende om deze stap te kunnen zetten 
 
 
De begeleiding stopt daarom op datum. 
 
Over dit besluit kunt u als u dat wenst contact met de mentor of ondergetekende opnemen. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het onderbouwteam, 
 
 
 
Niek de Cock, 
 
Teamleider  

 

 



 

Briefpapier van school 

Tilburg,  

Aan de ouder(s)/ verzorgers(s) van                              klas    

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Hierbij nodigen wij uw zoon/dochter, in overleg met de mentor, uit om tot nader 

bericht deel te nemen aan de huiswerkbegeleiding op onze school. Uw zoon/dochter 

wordt geplaatst in de groep die huiswerk maakt in lokaal 307. 

Om misverstanden te voorkomen wil ik u er op wijzen dat voor de lessen 

huiswerkbegeleiding dezelfde regels gelden als voor alle andere lessen, dat wil zeggen 

dat een leerling die zich hiervoor heeft opgegeven verplicht is om alle zittingen aanwezig 

te zijn. De regels met betrekking tot te laat komen en het aanvragen van verlof zijn 

dezelfde als voor de reguliere lessen. 

De tijden voor de huiswerkbegeleiding zijn: 

maandag  15.35 - 16.35 uur 

woensdag  15.35 - 16.35 uur 

donderdag  15.35 - 16.35 uur  

De leerlingen krijgen bij de eerste bijeenkomst een oefenschrift van de begeleider, 

waarin de leerlingen per zitting een planning leren maken en het leerwerk in kunnen 

schrijven. Informatie  hierover staat voorin het schrift. 

Achterin dat schrift is voor de ouders ook de gelegenheid om opmerkingen e.d. te 

schrijven. We willen u vriendelijk verzoeken van deze gelegenheid gebruik te maken. 

Het is de bedoeling dat dit uw kind het oefenschrift en voldoende lesboeken meeneemt 

bij elke zitting.  

Wanneer u uw zoon/dochter toestemming geeft om deel te nemen aan de 

huiswerkbegeleiding, krijgt uw zoon/dochter bericht wanneer hij/zij kan starten met de 

huiswerkbegeleiding.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Niek de Cock, 

 

Teamleider 




