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• De coach ondersteunt de leerling en de ouders bij de overgang van groep acht naar het voortgezet 

onderwijs. 

• De coach maakt de leerling wegwijs in het voortgezet onderwijs door o.a. hulp te bieden bij de planning 

van het huiswerk en het aanleren van studievaardigheden. 

• De coach maakt de ouders deelgenoot van zijn werkzaamheden met de bedoeling dat zij begrijpen 

waar hij/zij mee bezig en dat de ouders deze werkzaamheden ondersteunen. 

• De coach begeleidt de brugklasleerling eenmaal per week een tot anderhalf uur bij de leerling thuis. 

Tijdens het bezoek van de coach is een van de ouders altijd, op de achtergrond, aanwezig. 

• De coach geeft de leerling en ouders advies over de plek waar de leerling zijn/haar huiswerk moet 

maken en de inrichting van de plek. 

• De coach ondersteunt en begeleidt de leerling (waar mogelijk) op de verschillende aspecten die de 

overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs positief doen verlopen. 

• De coach heeft aandacht voor de sociaal- emotionele vaardigheden van de leerling en probeert 

hem/haar te helpen deze verder te ontwikkelen als dat noodzakelijk is voor het functioneren in het 

voortgezet onderwijs. 

• De coach overlegt regelmatig met de ouders over schoolzaken en het functioneren van hun kind. De 

coach kan op verzoek van de ouders meegaan naar de ouderavonden en/of overleg met de mentor van 

de leerling. 

• Indien de coach inschat dat de leerlingbegeleiding nodig heeft die verder rijkt dan de coach kan bieden 

verwijst de coach de ouders naar de mentor van de leerling. 

• Indien de coach vindt dat de ondersteuning van de leerling niet meer nodig is neemt hij contact op met 

de coördinator. In overleg met de coördinator en ouders wordt de ondersteuning op een gepaste 

manier beëindigd. 

• De coach en de ouders kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon indien daar behoefte aan 

is. 

• De vertrouwenspersoon is mevrouw A. Poppelier-Roor. Tel. 0619985393.                                  

 

De wettelijke vertegenwoordigers van …………………….hebben kennisgenomen van de functieomschrijving 

van de coach. 
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