
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan : de ouder(s)/ verzorger(s) van alle leerlingen 
 
 
Betreft : School coaching 

 
Putten, 21 maart 2022 
 
Beste ouder/ verzorger, 
 
Binnenkort zullen twee jongerenwerkers van Jeugd-Punt Putten hun rol als 
schoolcoach binnen het Christelijk College Groevenbeek, locatie Putten, gaan 
vervullen.  
 
Jeugd-Punt zet zich in om jongeren te ondersteunen op hun ontdekkingsreis richting 
volwassenheid. Ze streven er daarbij naar dat jongeren uiteindelijk zelf in staat zijn 
om zelfbewuste en verantwoorde keuzes te maken, dat zij eigen regie over hun leven 
hebben en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.  
Ze zetten daarbij in op:  
Het versterken van de maatschappelijke participatie van jongeren  
Vroegtijdige signalering, preventie en coaching van de meer kwetsbare jongeren  
Het creëren van een jeugdvriendelijke leefomgeving en voorzieningen  
Zij doen dit vanuit een viertal pijlers: 
1.           Informeren en (doelgroepspecifieke) voorlichting 
2.           Talentontwikkeling en participatie 
3.           Vindplaatsgericht jeugd- en jongerenwerk 
4.           Coaching en toeleiding 
 
De inzet van twee schoolcoaches betreft een pilot van 22 maart tot aan de 
zomervakantie. Gaandeweg de looptijd van deze pilot hopen we met elkaar te 
ontdekken hoe we de functie en positionering van de schoolcoach zo goed mogelijk 
kunnen realiseren binnen de school. De schoolcoaches zullen met regelmaat 
afstemmen met de ondersteuningscoördinator van de school.  
 
De schoolcoach zal binnen de school een ondersteunende rol vervullen en aanwezig 
zijn op twee dagen in de week in en rondom de pauzes. Dit maakt de schoolcoach 
tot een zichtbare persoon binnen de school. Leerlingen worden actief benaderd en 
aangesproken en kunnen ook zelf de stap zetten naar de schoolcoach. Individuele 
leerlingen kunnen door de ondersteuningscoördinator worden verwezen naar de 
coach. De schoolcoach draagt bij aan preventie/vroegsignalering, 
samenredzaamheid in de school en wellicht daarbuiten.  
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Doordat op een informele en laagdrempelige wijze vroegtijdig hulpvragen worden 
gesignaleerd en/of bespreekbaar gemaakt, wordt mogelijk ergere problematiek 
voorkomen. De jongere krijgt een helpende hand geboden door in gesprek te gaan 
met de schoolcoach. De schoolcoach benoemt gedrag, maakt oplossingsstrategieën 
bespreekbaar en biedt perspectieven. Er is aandacht voor rapportage en 
terugkoppeling van resultaten. 
 
Resultaten  
•            Jongeren die zelf niet om hulp vragen, maar wel een hulpvraag hebben, 
komen in beeld en krijgen ondersteuning aangeboden; 
•            Vroegtijdige, laagdrempelige en nabije ondersteuning bij hulpvraag; 
•            Meer welbevinden van de jongeren; 
•            Verkleinen risicogedrag van jongeren, minder kans op uitval van school; 
•            Risicogedrag beter in beeld; 
•            Versterken van de zorgstructuur van de school door aanvullende 
laagdrempeliger preventie hulp; 
•            Voorkomen van intensievere en dure hulp door vroegtijdige signalering en 
aanpak; 
•            Vroegtijdig signaleren en het bieden van vroegtijdige ondersteuning zodat 
het welbevinden van de leerlingen toeneemt; 
•            Meer kans op voltooien van de opleiding en beperken uitval en/of voortijdig 
schoolverlaters; 
•            Draagt bij aan/versterkt de signalerende functie van de school. 
 
Binnen Groevenbeek Putten zullen twee jongerenwerkers aanwezig zijn. Op 
woensdagen is Amy van Weverwijk aanwezig. Op de vrijdagen is Daam van 
Cappellen aanwezig.  
 
Het is tot slot goed om te weten dat aanmelding van een jongere bij de schoolcoach 
altijd met toestemming van de leerling en de ouder/verzorger plaatsvindt. 
 
Mocht bovenstaande vragen oproepen, dan kun je hiervoor terecht bij de 
ondersteuningscoördinator, mw. Lisanne Jakobs jsl@groevenbeek.nl  

 
Met vriendelijke groet,  
 

G.H. van den Pol   Teamleider onderbouw basis/kader  
G. de Groot   Teamleider bovenbouw basis/kader  
A.T. Wieman   Teamleider TLplus         
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