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Trainingen
Een ondersteuningsdocent kan naast ondersteunen ook trainingen
geven. Deze trainingen worden zoveel mogelijk preventief
gegeven. Dit betekent dat leerlingen met een ondersteuningsvraag preventief een specifieke training gaan volgen om ervoor
te zorgen dat de leerlingen op niveau blijven functioneren en niet
hoeven af te stromen. We kunnen er dan op tijd bij zijn.
Te denken valt hierbij aan sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining, examentraining, weerbaarheidstraining en
andere trainingen voor bepaalde leerlingen, zoals bijvoorbeeld
agressieregulatie, rouwverwerking enz. Deze trainingen kunnen in
individuele trajecten worden aangeboden en in groepen.
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Ondersteuning

Kottenpark

Vakschool Het Diekman

De Stedelijke Mavo

College Zuid

INNOVA

Het Stedelijk Vakcollege

ISK

ISK

havo, atheneum en gymnasium
Lyceumlaan 30
7522 GK Enschede
053 - 482 1200
kottenpark@hetstedelijk.nl

mavo - onderbouw havo
Jan Vermeerstraat 49
7545 BN Enschede
053 - 482 1280
stedelijkemavo@hetstedelijk.nl

mavo - onderbouw havo
Hofstedeweg 185
7535 CV Enschede
053 - 482 12 60
innova@hetstedelijk.nl

internationale schakelklas
Dotterbloemstraat 75
7531 TB Enschede
053 - 482 13 80
isk@hetstedelijk.nl

Meer weten?

www.hetstedelijk.nl

Praktijkonderwijs
J.J van Deinselaan 32
7541 PE Enschede
053 - 482 1501
vakschoolhetdiekman@hetstedelijk.nl

mavo - havo - vwo
Tiemeister 20
7541 WG Enschede
053 - 482 1100
collegezuid@hetstedelijk.nl

vmbo
Wethouder Beversstraat 195
7543 BK Enschede
053 - 482 1300
stedelijkvakcollege@hetstedelijk.nl

internationale schakelklas
Mekkelholtspad 4
7523 DC Enschede
053 - 482 13 66
isk@hetstedelijk.nl

Kijk op www.hetstedelijk.nl voor meer informatie over het
Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning.
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Vragen?
Voor vragen kun je mailen naar coo@hetstedelijk.nl

DAT VERDIEN JE

DAT VERDIEN JE

JE

VERDIENt

een school
die bij je

past

Alle expertise en ondersteuning aanwezig
om jou te helpen aan je diploma!
Wie zijn wij?
Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning
Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO) is een centrum
dat werkzaam is op alle locaties van Het Stedelijk Lyceum. Binnen
dit centrum is kennis en ervaring aanwezig voor ondersteuning en
onderwijs. Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning volgt de
onderwijsontwikkelingen op de voet en heeft als doel kennis en
ervaringen te delen met docenten en teams. Daarnaast bevordert
het centrum de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning aan
leerlingen, docenten en ouders. Allemaal met als doel om leerlingen
van Het Stedelijk Lyceum uiteindelijk de school te laten verlaten met
een diploma op zak!
Locatie Ondersteuning Groep
We vinden het belangrijk dat ondersteuning laagdrempelig en
toegankelijk is. Dat verdien je! Daarom zijn op alle locaties van
Het Stedelijk Lyceum medewerkers van het COO aanwezig. Zij zijn
onderdeel van de Locatie Ondersteuning Groep (LOG). Deze groep
bestaat uit een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsassistent en een orthopedagoog.
Zij werken samen met het onderwijsteam van de locatie en kijken
naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Het team en individuele
docenten krijgt zonodig ondersteuning om aan te sluiten op de
onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen.

Wat kan het COO bieden?

• pedagogisch-didactische ondersteuning
• ondersteuning bij het in kaart brengen van de
hulpvraag van leerling, docent en/of het team
• het geven van trainingen aan groepen
leerlingen
• extra begeleiden en coachen van leerlingen
wanneer de ondersteuningsvraag de
mogelijkheden van de afdeling overstijgt
• ondersteunen van docenten
• scholingen en trainingen voor docenten
organiseren
• verbindende schakel met externe
ondersteuners, zoals GGD, wijkteams,
leerplicht of hulpverleningsinstanties

Voorbeelden van ondersteuning zijn: begeleiding bij
dyslexie/dyscalculie, omgaan met sociale vaardigheden en
coaching, zodat talenten alle ruimte krijgen om te groeien.

