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Trainingen

Plannen
In deze training kun je leren hoe je je schoolwerk over de week kunt verdelen en hoe je grote taken kunt opsplitsen in kleine
onderdelen. Zo hou je overzicht en blijft school leuk. Natuurlijk is het ook belangrijk om in je planning te zorgen voor 
voldoende vrije tijd zodat je kunt sporten, met vrienden afspreken of tijd hebt voor een bijbaantje.

Leren Leren
Je gaat naar school om te leren. Voor sommige leerlingen gaat leren vanzelf en anderen hebben daar wat hulp bij nodig. 
Want welke verschillende leerstrategieën kun je inzetten en hoe zorg je ervoor dat je informatie ook voor de lange termijn 
kunt onthouden? Daar gaat het in deze training over.

Faalangsttraining
Een beetje spanning voor een toets is gezond en zorgt er zelfs voor dat je beter gaat presteren. Maar als je te veel stress hebt
staat het je leren en presteren in de weg. En dat is jammer, want dan komen je capaciteiten onvoldoende tot bloei. In deze 
training leer je herkennen wanneer je te veel stress hebt en krijg je technieken aangeboden om de stress de baas te worden.

Dyslexie cursus
Als je dyslectisch bent moet je misschien extra wennen aan de vreemde talen die je krijgt en de hoeveelheid leerwerk.
In tien lessen krijg je onder begeleiding van de Remedial teacher in een klein groepje tips en trucs om het lezen en 
leren wat makkelijker te maken.

Terug



Lokaal 334

Vanuit lokaal 334 word je begeleid als je een extra steuntje 
in de rug nodig hebt, zodat het op school goed blijft gaan. Je kunt 
structureel of tijdelijk behoefte hebben aan deze extra 
ondersteuning.

De inhoud van de begeleiding is maatwerk. Ook de frequentie 
van de begeleiding kan variëren: van één keer per maand tot 
dagelijks. 

Als je in begeleiding bent mag je Lokaal 334 ook gebruiken als 
rustige werkplek.

Terug

Wat Lokaal 334 kan bieden  
• Time-out mogelijkheid
• Dag opstarten/afsluiten
• Rustige werkplek 
• Oefenen van sociale 

vaardigheden
• Re-integratie na 

langdurige uitval 
• Gesprekken 
• Lesobservatie 
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Chantal Bosma
Zorgcoördinator leerjaar 1 & 2
cbosma@calandlyceum.nl
“Het Calandlyceum en Amsterdam Nieuw-West zijn volop 
in ontwikkeling. Ik werk daar graag aan mee!”

Lina Brouwer
Decaan VMBO-T
lbrouwer@calandlyceum.nl
“Als decaan wil ik je een kapstok bieden om keuzes te kunnen 
maken.“

Paula Smit
Remedial teacher
psmit@calandlyceum.nl
“Met maatwerk kunnen veel leerlingen weer zelfstandig hun 
schoolwerk aan. Daardoor wordt school weer leuk en dat 
maakt ook mijn werk leuk.“

Richard Iedema
Decaan HAVO/VWO 
riedema@calandlyceum.nl
“Leerlingen leren kiezen en leren een onderbouwde keuze 
maken is belangrijk op school, maar ook daar buiten. Daar 
aan bij kunnen dragen op het Calandlyceum is geweldig!“

Rob Graatsma
Zorgcoördinator leerjaar 3 & 4 VMBO-T
rgraatsma@calandlyceum.nl
“Ik ben al ruim 21 jaar werkzaam op de leukste school in 
Amsterdam! Een school die kansen biedt en leerlingen 
stimuleert om het beste uit zichzelf te halen!“

Sanne Jansen
Zorgcoördinator HAVO & VWO bovenbouw
sjansen@calandlyceum.nl
“Soms heb je net even dat zetje nodig waardoor je weer 
verder kan. Ik help je daar graag bij.“

Nikki Ludwig
Trajectcoördinator /Orthopedagoog 
nludwig@calandlyceum.nl
“Leerlingen individueel of in groepsverband 
begeleiden zodat school goed blijft gaan. Dat is 
ontzettend leuk!“

Tom Analbers
tanalbers@calandlyceum.nl
Begeleider Passend Onderwijs / Trajectbegeleider
“Als BPO-er ben ik er voor elke leerling binnen de school, 
iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug nodig.“

mailto:cbosma@calandlyceum.nl
mailto:lbrouwer@calandlyceum.nl
mailto:psmit@calandlyceum.nl
mailto:riedema@calandlyceum.nl
mailto:cbosma@calandlyceum.nl
mailto:sjansen@calandlyceum.nl
mailto:nludwig@calandlyceum.nl
mailto:tanalbers@calandlyceum.nl


Remedial teaching
Als je iets niet begrijpt tijdens de les, dan zal de docent jou de stof opnieuw uitleggen. Vind je het vak moeilijk en wil je vaker 
extra uitleg, dan kun je naar bijles. Maar soms heb je niet moeite met een bepaald vak, maar met het begrijpen of lezen van taal, 
of met het uitrekenen van sommen. Taal en rekenen heb je voor meerdere vakken nodig en zijn daarom belangrijk voor het 
succesvol doorlopen van je school. De remedial teacher helpt de leerling om weer een goede basis te krijgen. Heb je dyslexie of 
dyscalculie dan zal de remedial teacher je leren om daarmee om te gaan en maatregelen nemen zodat jij het diploma haalt dat 
bij je past.

Taal- en rekentoetsen
Soms weet de basisschool al of je problemen hebt met lezen of rekenen. Toch doet elke brugklasser bij ons drie toetsen: twee 
voor taal en één voor rekenen. Zo kunnen we bekijken wat je niveau is en of je extra begeleiding nodig hebt.

Compenserende maatregelen
Soms is het wenselijk om compenserende maatregelen in te zetten. Hierbij kun je denken aan tijdverlenging voor leerlingen met
dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, ASS en medische problemen. Hiervoor krijg je een faciliteitenkaart zodat alle docenten op de 
hoogte zijn van de afspraken die er met jou zijn gemaakt.

Daarnaast is het mogelijk dat een toets of boek wordt voorgelezen of dat je extra instructie krijgt. Ook als er (nog) geen diagnose 
is gesteld kan worden afgesproken dat je tijdelijk van deze maatregelen gebruik kan maken in afwachting van een diagnose. 
Dit gaat altijd in overleg met de mentor en zorgcoördinator.

Terug



Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is er om samen met jou en je mentor in gesprek te gaan wanneer je merkt dat het niet 
helemaal lekker loopt op school. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

Samen met jouw ouders en mentor bespreken we wat er nodig is. Dit kan betekenen dat je ondersteuning 
krijgt vanuit Lokaal 334 of dat je in gesprek gaat met een Ouder en Kind Adviseur, jeugdarts of leerplicht. Dit 
alles met als doel dat het weer beter met je gaat en je weer goed tot leren komt. 
De zorgcoördinator zal dit proces coördineren. De mentor is jouw aanspreekpersoon.

Terug



Hoogbegaafdheid

Misschien heb je op de basisschool meegedaan aan een plusklas of plusprogramma of misschien zat je zelfs op 
een basisschool speciaal voor hoogbegaafde kinderen. Op het Calandlyceum proberen we leerlingen met een 
vergelijkbare achtergrond zo veel mogelijk bij elkaar in de klas te plaatsen, zodat je kunt omgaan en 
samenwerken met klasgenoten met een vergelijkbare denkwijze. Daarnaast proberen we met het programma 
zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat je nodig hebt en leveren we waar nodig maatwerk. 
Je kunt hierbij denken aan: 

• Groepsgerichte en individuele ondersteuning en trainingen op o.a. het gebied van ‘leren leren’. Deze 
begeleiding wordt vanuit Lokaal 334 gegeven

• Versnellen, compacten en verrijken

• De mogelijkheid om gepersonaliseerde wiskunde te volgen

• De mogelijkheid om extra modules te volgen, zoals de programmeren en robotica

Terug



Loopbaanoriëntatie

Het halen van je diploma is voor veel leerlingen een doel. Maar wat als je dat diploma hebt wat ga je dan 
doen? Hiermee bezig zijn doe je tijdens je hele schoolloopbaan op het Calandlyceum.

De decanen leren je kiezen en leren je een onderbouwde keuze te maken door je te laten nadenken over wie je 
bent, wat je kan en wat je wil. Dit doen we door lessen, trainingen, stages en bezoeken buiten school.

Terug


