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ROUTEKAART
begeleiding op het CCNV

wie kom je tegen ...

de mentor

Heb je een vraag: eerst naar je mentor!

Ook kom je tegen...

De afdelingsleider
Als eindverantwoordelijke van de afdeling.
klas 1 en 2
havo 3 en 4
vwo 3, 4 en 5
examenklassen

De coördinator leerlingzaken
Als verantwoordelijke voor de leerlingzaken van de afdeling.
havo 1 en 2
vwo 1 en 2
havo 3 en 4
vwo 3, 4 en 5
examenklassen

l.matthijsse@ccnv.nl
r.guis@ccnv.nl
l.fieten@ccnv.nl
h.koffijberg@ccnv.nl
h.vanbeek@ccnv.nl

r.venema@ccnv.nl
h.boeve@ccnv.nl
m.berthou@ccnv.nl
l.winters@ccnv.nl

De decaan
Voor vragen over profielkeuze,
studieloopbaan en beroepen.
havo: r.eisen@ccnv.nl
vwo: k.vanaller@ccnv.nl
Vertrouwenspersoon
Als je een klacht wilt uiten over
ongewenst gedrag, dan kun je voor
ondersteuning terecht bij de vertrouwenspersoon. Beide partijen hebben
een relatie met school.
vertrouwenspersoon@ccnv.nl

De absentiecoördinator
Als je door ziekte of andere redenen
niet op school kunt komen, dienen je
ouders/verzorgers, te bellen naar 0341436170 of een e-mail te sturen naar
absentmelden@ccnv.nl
Als je weet dat je afwezig bent (bijvoorbeeld door een afspraak bij de tandarts),
dan dienen ouders/verzorgers vooraf
een e-mail te sturen naar
absentmelden@ccnv.nl.

De schoolarts
Als je met vragen zit over je gezondheid, kun je de schoolarts altijd mailen
of een afspraak maken.
In de brugklas word je opgeroepen
voor een lichamelijk onderzoek.
jgz@ggdnog.nl

Voor extra begeleiding bij het schoolwerk
kom je tegen ...
Remedial Teaching

Dyslexie en dyscalculie

Topsportcentrum

Voor extra begeleiding bij dyslexie
of Nederlands als tweede taal.

Voor onderzoek bij dyslexie en faciliteiten bij dyslexie en dyscalculie.

Begeleidt je bij het combineren
van studie en sport als je op hoog
niveau sport.

rt@ccnv.nl

j.tebrake@ccnv.nl
topsportcentrum@ccnv.nl

Talentcentrum

Huiswerkinstituut

Als je meer uitdaging nodig hebt
en wilt weten of school je dat kan
bieden.
Ook voor hoogbegaafde leerlingen
die vastlopen of onderpresteren.

Voor professionele
huiswerkbegeleiding op het CCNV.
info@jamharderwijk.nl
www.jamharderwijk.nl

Bijspijkerbureau
Als je moeite hebt met een vak
kun je bijles krijgen van een
bovenbouwleerling.
bijspijkerbureau@ccnv.nl

talentcentrum@ccnv.nl

Als begeleiding overgaat in zorg,
kom je tegen ...
Empowermenttraining door CJG

Faalangsttraining

Tactus

Als je wilt leren voor jezelf op te
komen maar ook als je wilt leren
omgaan met lastige situaties of
spanning bij toetsen.

Leerlingen die last hebben van faalangst kunnen extra
begeleiding krijgen.
Neem hiervoor contact
op met je mentor.

Wanneer je een vraag hebt over
alcohol, drugs of gamen, of je
ouders hebben vragen, dan kan je
voor een adviesgesprek of coaching
terecht bij de Tactus Preventiewerker.
b.evers@tactus.nl

e.hertog@cjgharderwijk.nl
Medewerker CJG

Pluspunt

Als je met iemand wil praten van
buiten school over iets waar je mee
zit, dan kun je terecht bij de medewerker van Centrum voor Jeugd en
Gezin.
e.hertog@cjgharderwijk.nl

Als je extra zorg nodig hebt en af en toe even op adem moet komen is er een
aparte ruimte, het Pluspunt. Voor allerlei vragen over extra ondersteuning kun je
terecht bij de zorgcoördinator mw. J. te Brake.
j.tebrake@ccnv.nl

En dit alles wordt gecoördineerd door:
Mw. J. te Brake, zorgcoördinator, j.tebrake@ccnv.nl
Kijk ook op de website voor actuele informatie: www.ccnv.nl
Andere telefoonnummers:
• Kindertelefoon. tel.nr. 0800-0432
Advies Veilig Thuis:
• www.vooreenveiligthuis.nl (Gelderland)
• 0800-2000 (landelijk)

