
ussenkopje over bla 

Meneer Schwab:  
‘Dyslexie breekt kinderen 
hier niet op’ 
De moeder van Hidde en Sjoerd:   
‘Ze willen dat de kinderen 
gelukkig worden’
Noes van Uden: 
‘Alle meisjes met wie ik in 
de eerste zat, zijn mijn 
vriendin geworden!’ 

Het Wim Gertenbach College is de kleinste zelfstandige school voor mavo en onderbouw havo van Nederland. 
De school in Zandvoort trekt leerlingen uit de hele regio en is vooral bekend vanwege het dyslexiebeleid. 

OPEN DAG

19.00 - 21.00 uur
28 JANUARI 

2014
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Over dyslexie
Over dyslexie en hoe wij daarmee om-
gaan, is er een aparte brochure. Mocht 
u die niet hebben, bel of mail ons dan 
even. Dan sturen wij hem toe.

Voor uw zoon of dochter
We hebben ook een aparte folder voor 
uw zoon of dochter. Hij is apart omdat 
hij speciaal voor a.s. brugklassers is, 
maar niet alléén daarom... Ook deze 
folder kunt u telefonisch of per e-mail 
aanvragen.

Tel.: 023-571 37 82
informatie@wimgertenbachcollege.nl    

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Op het Wim Gertenbach College kijken 
we naar wat een kind wél kan.
Theoretische leerweg en onderbouw HAVOmavo en onderbouw havo
• extra cijferlijst waarbij we rekening houden met dyslexie
• individuele ondersteuning door gespecialiseerde remedial teacher
• begeleiding zo veel mogelijk in de klas
• docenten die vertrouwd zijn met dyslexie 
• aparte opdrachten en spelregels bij proefwerken

dyslectisch? 

Tijdens de Open Dag:
om 19.30 uur lezing over dyslexie 
in het voortgezet onderwijs

Toen ik hier was gaan kijken,wist ik: ‘Dit is mijn school’.

Na een paar weken 
ken je iedereen, op z’n 

minst van gezicht!

En het gebouw is zo klein... Hier kan je niet verdwalen, zelfs al zou je het willen!

1.
De docenten hebben het zelf ook 

naar hun zin. Je kan echt met ze 

lachen!

Bijna iedereen is aardig!Ook de hogerejaars. Wekletsen gewoon met elkaar.

               Het is wel heel anders dan op de basisschool                De school waar jij je thuis voelt

Informatiemateriaal



Beste ouders/verzorgers
Het Wim Gertenbach College is een school met een 
eigen karakter. Iedereen kent iedereen. Dat heb je op 
zo’n kleine school als wij zijn. Het zorgt voor grote 
betrokkenheid bij elkaar: de docenten gáán hier voor 
hun leerlingen. 

Om nóg een reden willen we graag klein blijven. Als 
kleine school kun je flexibel inspelen op de behoeftes 
van leerlingen. Zo stellen we iedere leerling uit de 
brugklas gratis een laptop of tablet ter beschikking. 

We willen u graag laten weten hoe het er bij ons aan 
toe gaat. Wie zouden u dat nu beter kunnen vertellen 
dan de huidige leerlingen en hun ouders? Daarom 
laten wij hen aan het woord in deze brochure. Maar 
niet alleen hen: ook een van onze mentoren en onze 
remedial teacher/zorgcoördinator. 

We hopen dat u zo geïnteresseerd raakt dat we u 
mogen verwelkomen op onze Open Avond op 28 
januari 2014. Maar natuurlijk bent u ook op een 
andere dag hartelijk welkom voor een persoonlijk 
kennismakingsgesprek.  

Fred van Zanten,
directeur



Noes van Uden
klas 2

Noes kende niemand toen ze naar het Gerten-
bach ging. ‘Of ik snel vriendinnen had? leder 
meisje uit de eerste is een goeie vriendin van 
mij geworden. De eerste maand ben ik al bij 
een heleboel kinderen thuis geweest’, vertelt 
Noes enthousiast.  De contacten zijn ontstaan 
tijdens het kamp in de eerste schoolweek. ‘Of 
eigenlijk nog eerder’, herinnert Noes zich. Tij-
dens de ontmoetingsdag, voor de vakantie, 
vroegen een paar meisjes al of ik erbij kwam 
staan.’ 

‘Ik heb het hier heel erg naar m’n zin en ga 
elke dag met plezier naar school’, vertelt ze. 
‘Hoe dat komt? Omdat de sfeer leuk is en we 
het heel gezellig hebben met elkaar. Je kletst 
hier gewoon met kinderen uit de hogere klas-
sen. De docenten zijn ook erg aardig. Ze zijn 
gelukkig niet erg streng en je kan goed met ze 
praten.’ 
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Goed contact
Haar moeder vult aan: ‘Het is natuurlijk een kleine 
school. Dus bijna alle vakken worden maar door één 
docent gegeven. Een docent geeft dus vier jaar lang les 
aan een klas. Daardoor hebben ze zo’n goede band 
met de leerlingen: ze kennen ze gewoon heel goed. Ze 
maken ook de ontwikkeling mee die de kinderen  door-
maken.  Maar het is niet alleen dat: de hele benadering 
van de leerlingen is hier anders. Ze práten met ze.’ 

Ze zit hier op haar plek
Haar moeder is ervan overtuigd dat Noes hier op haar 
plek zit. ‘Hier krijgt ze de kans om te laten zien wat ze 
kan. Ze hoeft van ons niet op haar tenen te lopen,  ze-
ker niet. Laat ze maar lekker kind zijn. Maar het is ook 
niet goed als ze onder haar niveau zou zitten.’ 

Naar de huiswerkklas
In de brugklas ging Noes elke dag naar de huiswerk-
klas. Daar beginnen ze met een kopje thee met wat 
lekkers en wordt er even gekletst. Daarna gaan de kin-
deren aan het werk. De meeste leerlingen blijven tot 
al hun werk af is. ‘Als je dan thuis komt, ben je ook 
echt vrij’, zegt Noes. 

Onvoldoende overmaken
Ze is ook blij met de I-uren. ‘Ik weet nog de eerste keer 
dat ik een onvoldoende had. Dat was voor Frans. Toen 
was ik zo blij dat ik tijdens een I-uur m’n S.O. over mocht 
doen!’
 

‘De hele benadering van leer-
lingen is hier anders’

Annemarie van Uden, de moeder van Noes
‘Op basis van de uitslag van de Cito-toets zou Noes 
naar het vmbo beroepsgericht hebben gemoeten. 
Maar wij weten zeker dat ze meer in haar mars heeft. 
Wij hebben haar toen zelf laten testen en daar bleek 
dat ook uit. Maar de school die we op het oog hadden, 
wilde haar niet toelaten. 

Op de scholenmarkt kwamen we toen in contact met 
Fred van Zanten. Naderhand hebben we met hem hier 
op school gesproken. Dat was een heel persoonlijk en 
fijn gesprek. Hij durfde het aan met Noes! Het Gerten-
bach was dus onze tweede keus, maar zo voelt het nu 
helemaal niet meer. Achteraf zijn we blij dat het zo ge-
lopen is: dit is zo’n ontzettend leuke school!’  

I-uren
Twee keer per week is er een I-uur. Tijdens de I-uren 
worden de leerlingen begeleid door docenten die ge-
specialiseerd zijn in het geven van extra hulp. Eén I-
uur moeten ze volgen. Ze mogen zelf kiezen voor welk 
vak. Het tweede I-uur is vrijwillig. Een leerling kan ook 
door zijn docent worden opgegeven voor een I-uur. 

‘Achteraf zijn we blij 
dat het zo gelopen is!’
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Dylian
klas 3, samen met zijn ouders

Richard Groffen, de vader van Dylian: ‘We waren helemaal niet van plan om op het Gertenbach te gaan kijken. We dachten 
dat het een school was voor leerlingen die niet zo goed mee kunnen komen. Of voor kinderen die beschermd moeten wor-
den. Ik denk dat we die indruk hadden door de ligging. De school ligt een beetje afgelegen en nogal beschut. 

Omdat Dylian met groep 8 hier was geweest en zo enthousiast was, hebben we het Gertenbach toegevoegd aan ons lijstje. 
We zijn alles bij elkaar op zes scholen gaan kijken. 

Ook wij voelden ons op deze school gelijk thuis. De directeur is gewoon hartstikke aardig. Wat ons ook opviel: de docenten 
kenden Dylian nog van het bezoek met de basisschool. Terwijl ze toch een heleboel groepen 8 langs krijgen! De aardrijks-
kundedocent begroette hem met: ‘Hé, jij bent toch die slimme jongen die enzovoorts.’ Dylian had nogal enthousiast mee-
gedaan met een proeflesje aardrijkskunde. Die begroeting vond Dylian natuurlijk bijzonder leuk.’ 
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Klein, gezellig en rustig
Richard: ‘Het blijkt inderdaad een bijzondere school te 
zijn, maar op een andere manier dat we dachten. Er 
heerst een heel andere sfeer dan op de scholen met 
meer dan vijftienhonderd leerlingen. Het is hier rustig. 
Dat past meer bij Dylian. Maar volgens mij is een school 
waar iedereen iedereen kent voor heel veel kinderen 
beter. Docenten hebben meer zicht op wat er gebeurt.’ 

Spannend om je kind los te laten
Dylians moeder, Fernanda, is mee geweest naar alle 
Open Dagen. ‘Als je kind naar het voortgezet onder-
wijs gaat, moet je het loslaten. Ik vond dat spannend. 
Tot ik hier kwam en de warmte van de school ervoer. Ik 
begreep zo goed wat Dylian aantrok in deze school. 
Mijn kind zit hier goed. Dat gevoel had ik en heb ik 
nog steeds. Hier werken docenten aan wie ik Dylian 
toevertrouw.’ 

Geïnteresseerd in ervaringen van ouders
Richard: ‘Ze vragen aan ouders: laat het ons weten als 
we iets niet goed doen. Ik ben ervan overtuigd dat ze 
daar dan wat mee doen.’ 

Uitstroom vergeleken
‘We hebben ook de resultaten van scholen vergeleken’, 
vertelt Richard. Hoeveel kinderen verlaten binnen de 
tijd die ervoor staat de school met een diploma? Het 
Gertenbach scoort daarbij hoog! Volgens mij komt 
dat omdat de begeleiding hier zo goed is.’ 

‘Op een andere manier 
bijzonder dan we 
dachten’

‘Mijn kind zit hier goed; zo 
voelt dat’

Dylian
‘We gingen gelijk drie dagen op brugklaskamp. Ik had 
er niet echt zin in. Ik maak niet zo makkelijk vrienden 
en was erg gehecht aan de kinderen van mijn vorige 
school. Maar ik heb het toch heel erg naar m’n zin ge-
had. Wat we deden was ontzettend leuk. Ik heb ook 
nieuwe vrienden gemaakt! Het grappige is dat ik nu 
meer met hun om ga dan met de vijf kinderen uit mijn 
oude klas, met wie ik naar deze school ben gekomen. 
Ook tijdens de lessen doen we leuke dingen. Een voor-
beeld? Met Beeldende Vorming zijn we naar het strand 
geweest om schelpen en takken te verzamelen. Die 
hebben we op school nagetekend. De lessen zijn ook 
heel duidelijk. De docenten snappen wat jij niet snapt.’ 

Gelijk op kennismakingskamp
In de eerste schoolweek gaan de eerstejaars op brug-
klaskamp: op de fiets naar Egmond. Dat is ruim 40 
kilometer fietsen. Onderweg stoppen ze een groot 
aantal keren om een spel te doen en – op de terug-
weg – om naar het zwembad te gaan! Het program-
ma zit vol activiteiten waarbij de leerlingen zich spor-
tief en creatief kunnen uitleven. ’s Avonds komen veel 
docenten langs om mee te doen (met de speurtocht).
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Mark Hooiveld 
mentor klas 3

‘De mentor is intermediair tussen de leerlin-
gen, de ouders en de collega-docenten. Maar 
voor je gevoel ben je er vooral voor de leerlin-
gen. Zij komen voortdurend met vragen en 
problemen bij je. De verschillen tussen leerlin-
gen zijn trouwens groot: de één heeft je veel 
vaker nodig dan de ander. Het doel van je 
functie als mentor? Er leuke kinderen van 
maken die de goeie kant op gaan.

Leerlingen moeten altijd even aan mij wen-
nen. Dat duurt ongeveer tot de herfstvakantie. 
Ik ben heel direct en heb een bulderende stem. 
Daarom ben ik geen mentor van de 1e klas, 
maar van klas 2 of 3. 

Om een goede mentor te zijn, moet je van kin-
deren houden. Dat gevoel voor kinderen heb je 
of heb je niet. Je moet enthousiast zijn en ge-
voel voor humor hebben. Je klas moet met jou 
kunnen lachen. Met mij kan dat inderdaad. Je 
moest eens weten… Ha,ha, ha! Maar ik kan ook 
serieus zijn. Ik ben bovendien iemand die pro-
blemen oplost. Ook dat moet je kunnen als 
mentor: met een positieve instelling er tegen-
aan en zorgen dat je er samen met de leerling 
uitkomt. Niet één keer, maar keer op keer en 
niet met één leerling, maar met allemaal.’
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‘Prachtig om ze in 
zo’n cruciale fase te 
begeleiden’

Leerlingen moeten even de tijd krijgen
‘In de 2e en vooral in de 3e zijn het echte pubers. Je 
moet naar ze luisteren. Dat moet ik mijzelf soms voor-
houden: ik heb de neiging om te snel de feiten op een 
rij te zetten en conclusies te trekken. Kinderen moe-
ten hun verhaal kunnen doen en de  tijd krijgen om 
zich te realiseren waar ze mee bezig zijn.  Maar je moet 
ook streng kunnen zijn. Juist pubers hebben iemand 
nodig die er stáát, die voet bij stuk houdt, een stevige 
figuur. Zo iemand ben ik zeker.’ 

Je kent alle ouders en zij kennen jou
‘Het voordeel van een kleine school is dat je alle leer-
lingen en ouders kent en dat de lijnen kort zijn. Ik zal 
twee voorbeelden noemen. 

Ik zag eens midden op de dag een leerling door het 
dorp rijden, op een scooter. Ik heb gelijk vanuit de 
auto haar moeder gebeld. ‘Klopt dat? Heeft ze een 
doktersafspraak of zo?’ Het klopte dus niet. 

Een ander voorbeeld. Een van mijn leerlingen heeft 
nog steeds bepaalde schoolspullen niet, zoals een 
rekenmachientje. Ik heb die vader opgebeld en 
gezegd: ‘Joh, regel dat nou even.’ Die toon sla ik niet 
tegen iedereen aan. Maar omdat je een relatie met 
alle ouders hebt, weet je intuïtief wat daarbinnen 
past.’

‘Pubers hebben een stevige 
figuur nodig’

Flora, klas 4
‘Ik deed vmbo-T op een andere school. Ik was over 
naar de derde, maar ben toch van school veranderd. 
Hier heb ik meer kans om mijn diploma te halen. Die 
school was voor mij gewoon te groot. Hier krijg je veel 
meer aandacht en meer hulp. De docenten hebben 
het hier zelf ook naar hun zin. Omdat zij gelukkig zijn, 
zijn ze naar ons toe ook leuk. De kinderen zijn hier ook 
anders. Ze doen hier niet de hele tijd hun best om op 
te vallen en boven anderen uit te steken.’ 

’Het blijft natuurlijk wel school. En als er geen leer-
plicht was, denk ik niet dat ik zou gaan. Maar voor een 
school is het Gertenbach wel heel leuk.’ 

Vakkenpakket kiezen
Aan het eind van de 3e klas kiezen leerlingen hun 
vakkenpakket en daarmee de sector waarin ze eind-
examen doen. Op het Gertenbach zijn dat er vier: 
Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw. 
We gaan met de leerlingen kijken op scholen voor 
vervolgonderwijs, organiseren in de 3e klas twee keer 
een voorlichtingsavond en adviseren de leerlingen en 
hun ouders in persoonlijke gesprekken.
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Gosse
klas 2

‘De eerste dag ben ik al bevriend geraakt met 
een jongen. De volgende dag gingen we op 
kamp en toen ben ik met de andere jongens 
bevriend geraakt. Na een paar weken kende ik 
iedereen wel zo’n beetje: de kinderen uit de 
andere brugklas, maar ook de hogerejaars. Die 
ken ik in elk geval allemaal van gezicht. Ze 
praatten gewoon met ons, ook al waren wij 
brugklassers.’ Komt dat misschien omdat het 
niet zo’n grote school is? Gosse: ‘Nou, ik vond 
hem eigenlijk wel groot.’

‘De leraren vind ik ook aardig. Ze kunnen zich 
goed inhouden. Wat ik daarmee bedoel? Dat 
ze wel wat kunnen hebben: ze worden niet 
snel boos.’ 

‘Hoe het nu met mij gaat?’ Gosse, vol trots:  
‘Ik ben bevorderd van 1 mavo naar 2 havo.  
Dat zegt wel genoeg, hè? Ik heb daar wel 
mijn best voor moeten doen, maar ben ook 
gestimuleerd en erg goed geholpen. Ik denk 
niet dat ik op elke school deze overstap had 
kunnen maken!’
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Dyslectisch
‘Natuurlijk is het ook belangrijk dat er goed wordt les-
gegeven. Want Gosse heeft echt wel wat in zijn mars. 
Het probleem is alleen dat hij dyslectisch is. Dat is of-
ficieel vastgesteld. Op het Gertenbach wordt daar op 
een goeie manier rekening mee gehouden’, vindt me-
neer Schwab. ‘Natuurlijk krijgen alle leerlingen straks 
hetzelfde diploma en dat moet dus ook hetzelfde

waard zijn. Maar het gaat erom hoe ze kinderen op 
dat niveau brengen. Daar hebben ze hier een speciale 
aanpak voor.’ 

Laptops
Gosse: ‘We werken vaak op laptops. Als je dyslectisch 
bent, kun je soms een speciaal programma volgen. 
Wij hoeven ook niet heel veel te pennen. En ze leggen 
niet zoveel achterelkaar uit. Als je dyslectisch bent, 
krijg je cijfers op twee niveaus. Voor je extra cijfer tel-
len de fouten die door de dyslexie komen niet mee. 
Tot nu toe zat er bij mij geen verschil tussen de 
cijfers!’ 

Tijdens de les beginnen met je huiswerk
Gosse is blij dat je tijdens de meeste lessen al vast 
aan je huiswerk mag beginnen. ‘Als je dan iets niet 
snapt, kun je het nog vragen.’ 

Meneer  Schwab, de vader van Gosse
‘Op de scholenmarkt raakten we aan de praat met Fred 
van Zanten. Het klinkt misschien gek als ik het zo zeg, 
maar het was liefde op het eerste gezicht. ‘‘Dit zijn 
mijn kinderen”, zei hij, wijzend op een overzicht met 
fotootjes van alle leerlingen die op het Gertenbach zit-
ten, ‘‘en ik ken ze allemaal.” Toen we later op een ken-
nismakingsbijenkomst waren, kwam hij op mijn zoon 
af en zei: ‘‘Jij bent Gosse.” Hij kijkt dus écht naar de 
kinderen!’ 

‘Later die middag bleef Gosse met andere kinderen in 
de hal en volgde ik in een lokaal een presentatie. Toen 
ik terug kwam, zat Gosse bovenin de klimwand. Dat 
was het moment waarop ik zeker wist: dit is de school 
voor hem; hier voelt hij zich thuis.’

Huiswerkklas
Leerlingen die de huiswerkklas volgen, doen al hun 
huiswerk op school. Voor de huiswerkklas moet wel 
apart worden betaald. De huiswerkklas is bedoeld 
voor leerlingen die de discipline nog niet hebben om 
thuis aan de slag te gaan. Natuurlijk zijn kinderen die 
het gezelliger vinden om hun werk op school te doen 
ook welkom!

‘Het standaard-examen-  
niveau dankzij een 
speciale aanpak!’

‘Een fijne schooltijd én eruit 
halen wat erin zit’ 
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Sjoerd
klas 2, samen met zijn moeder Marjolein en zijn broer Hidde. Hidde is oud-leerling van het Gertenbach

‘Hidde denkt met veel plezier terug aan zijn tijd op het Gertenbach. ‘Ik heb een heel leuke schooltijd gehad. Veel vrienden 
die ik daar op school heb gemaakt, zijn nog steeds mijn vrienden. De sfeer was gewoon heel goed. En de docenten! Mis-
schien is dat nog wel het meest bijzondere: we hadden onwijs leuke leerkrachten. Geen standaard-docenten, maar heel 
positieve mensen. Zelfs met de strengere docenten kon je lachen.’ 

‘Wat natuurlijk ook uitmaakt, is dat het een kleine school is. Daardoor kunnen ze leerlingen meer aandacht geven. Ik heb 
vooral goede herinneringen aan meneer Boelen. Het maakte altijd indruk als hij met ons praatte. Mevrouw Van Heist heeft 
ook veel voor mij betekend. Ze heeft me geholpen met mijn dyslexie. Samen met andere leerlingen heb ik bij haar ook een 
faalangsttraining gevolgd. Dat heeft mij zeker geholpen!’

Marjolein:  ‘Hidde is op het Gertenbach opener en socialer geworden. Dat komt omdat hij meer zelfvertrouwen heeft ge-
kregen.’ Hidde herinnert zich uit zijn begintijd op het Gertenbach: ‘Het was alsof er een deur openging! Wat een verade-
ming! Ineens begreep ik alles en haalde ik goeie cijfers. Ik voelde gelijk dat deze school perfect voor mij was!’ 
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Ze houden van kinderen
Marjolein: ‘Op het Gertenbach voelen kinderen zich 
veilig en wordt er goed op ze gelet. Ze gaan normaal 
met elkaar om en zijn tolerant: iedereen wordt geac-
cepteerd en er wordt niet gepest. Er zitten ook kinde-
ren op die zich misdragen. Dat is niet goed voor het 
imago van de school. Aan de andere kant: het siert de 
school wel dat ze iedereen een kans willen geven, ook 
jongens die het elders verbruid hebben. De leraren op 
het Gertenbach houden van kinderen. Dat merk je 
aan alles. Ze willen zo graag dat het goed met ze gaat 
in het leven, dat ze gelukkig worden. Dát is hun passie.’ 

Achteraf zie je hoeveel invloed ze op je hebben gehad 
Hidde: ‘Pas achteraf zie je hoe groot de invloed van 
bepaalde docenten op je is geweest. Ik was verrast 
toen ik complimentjes kreeg. ‘‘Hé”, dacht ik, ‘‘blijkbaar 
ben ik daar goed in!” Dat was zo belangrijk voor mijn 
zelfvertrouwen. Op een gegeven moment ben ik gaan 
puberen. Toen heeft de gymleraar mij aangesproken. 
Hij zei: ‘Hid, je bent zo’n leuke jongen. Blijf nou ge-
woon jezelf.’ Dat maakte zo’n indruk! Ik ben toen ge-
lijk gestopt met vervelend doen.’

Zeker weten genoeg geleerd!
Hidde volgt nu een mbo-opleiding op de Team Aca-
demie in Haarlem.  ‘Als ik mezelf met de andere leer-
lingen vergelijk, is de basis die ik heb op z’n minst  
hetzelfde, maar ik denk eigenlijk beter. Ik heb op het 
Gertenbach zeker weten genoeg geleerd!’

‘Het Gertenbach is 
eigenlijk voor alle kin-
deren de ideale school’

‘Zorgen dat kinderen gelukkig 
worden; dat is hun passie’

Sjoerd
‘Ik zag er wel tegenop om naar de middelbare school 
te gaan. Maar toen we terug kwamen van kamp was 
ik opgelucht. Toen wist ik dat ik er geen spijt van zou 
krijgen dat ik naar deze school ben gegaan.’ 

Marjolein: ‘Net als Hidde is Sjoerd ook erg gebaat bij 
persoonlijke aandacht. Hij moet het gevoel hebben 
dat de docenten vertrouwen in hem hebben.’ De 
tweede schoolweek is Sjoerd ziek thuis geweest. ‘In de 
loop van die week belde zijn mentor al om te vragen 
hoe het met Sjoerd ging. Toen Sjoerd de week daarop 
weer op school kwam, heeft zijn mentor hem gehol-
pen om zijn achterstand in te lopen.’ Hidde kijkt glim-
lachend naar zijn jongere broer. 'Volgens mij is Sjoerd 
goed bezig op school.’ 

Bijzondere activiteiten en schooluitjes 
Twee keer per jaar hebben de leerlingen een sportdag. 
Ze hebben bovendien elk jaar een dag waarop profes-
sionals van buiten workshops verzorgen. Met het vak 
CKV gaan de leerlingen verschillende keren naar het 
theater en naar exposities. Ook de winter staat bol 
van de activiteiten.  Daarnaast organiseren de mento-
ren veel uitjes in klassenverband. 13



Monique van Heist 
remedial teacher en zorgcoördinator

‘Alle kinderen die moeite hebben met lezen en 
leren, krijgen extra hulp. Daaronder zijn na-
tuurlijk de dyslectische leerlingen. Ruim 20% 
van onze leerlingen is dyslectisch. 

Vroeger gaven we remedial teaching uitslui-
tend buiten de les, gedurende één of twee uur 
per week. Ik ga nog steeds met kinderen apart 
zitten, maar de remedial teaching vindt nu 
toch vooral plaats tijdens de les, door de 
vak-docent.

De docenten moeten dan natuurlijk wel de 
kennis en vaardigheden hebben om leerlingen 
individueel met specifieke leerproblemen te 
helpen. Die kennis draag ik op ze over. Hier-
door krijgen de leerlingen veel meer remedial 
teaching, namelijk voortdurend! 

Wat heel interessant is: de ervaring die wij 
opdoen bij het leren begrijpend lezen van dys-
lectische leerlingen, komt ook ten goede aan 
onze andere leerlingen! Wij hebben bijvoor-
beeld zeer effectieve strategiën ontwikkeld om 
kinderen begrijpend te leren lezen. Die gebrui-
ken we nu in álle lessen, bij álle leerlingen. We 
zijn daarop gefocust: het bedenken van toe-
passingen van alles wat werkt bij dyslectici 
voor het onderwijs aan niet-dyslectische 
kinderen.’
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‘Alle onze leerlingen 
profiteren van de ‘leren-
lezen-strategieën’

Preventieve aanpak
‘Hoe beter de docenten in de klas met hun leerlingen 
omgaan, hoe kleiner de kans dat er echte problemen 
ontstaan. Het beleid waarmee wij op school gedrags-
problemen voorkomen, lijkt daarmee op het beleid 
waarmee wij leerproblemen voorkomen: zorgen dat 
de docenten expert zijn in de omgang met leerlingen. 
Daar stop ik mijn energie als zorgcoördinator in. 
Daarnaast maak ik deel uit van het Zorg Advies Team, 
dat wij - zoals elke school - hebben.’ 

Onze primaire taak: goed lesgeven!
‘Een voorwaarde om te kunnen leren is, dat kinderen 
zich fijn voelen. Daarom zetten we ons daar ook zo 
voor in! Maar als de problemen niet op te lossen zijn 
binnen de gewone omgang van docent en leerling, 
verwijzen wij door. Wij bakenen als school onze ver-
antwoordelijkheid dus heel duidelijk af: onze primaire 
taak is het geven van goed onderwijs.’

‘Voor ik hier kwam werken, had ik een overkoepelende 
functie als remedial teacher in een andere regio. Ik kan 
scholen dus met elkaar vergelijken. Op geen enkele 
school die ik heb gezien is de begeleiding van dyslecti-
sche kinderen zo goed georganiseerd als op deze 
school. Daarbij speelt mee dat dit een kleine school is. 
Maar het komt ook door het type docent dat hier werkt: 
ongelooflijk betrokken, met veel verantwoordelijk-
heidsgevoel en zowel kindgericht als resultaatgericht!’ 

Onze docenten zijn kind-
gericht én resultaatgericht
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Aline
‘Ik heb mijn Nio-toets niet goed gemaakt. Daardoor 
had ik te weinig punten om naar het vmbo-T te mo-
gen. Dat was echt balen. Ik was heel blij dat ik hier wel 
werd toegelaten! Ik weet zeker dat ik een echte mavo-
leerling ben. Achteraf ben ik blij dat ik hier zit en niet 
op een andere school. Want op zo’n grote school zie ik 
mezelf niet rondlopen.’

‘Het heeft wel een poosje geduurd voor ik hier ge-
wend was. De andere kinderen deden aardig hoor en 
de leraren ook! Maar ik moest me nog een beetje 
meer thuis gaan voelen. Ik ben blij dat ik heb doorge-
zet. Ik wil graag verder leren: hierna naar de havo en 
dan naar de pabo.’ 

Havo-onderbouw
We hebben hier voor de havo alleen klas 1 en 2. Na een 
volledig afgeronde onderbouw en stukken steviger 
geworden, stappen leerlingen dan rond hun 14e over 
naar de hav0 van een van de andere vo-scholen. Daar 
doen ze dan klas 3 tot en met 5. 



Wim Gertenbach College
Zandvoortselaan 19a
2042 XD  Zandvoort
Tel.: 023-571 37 82

informatie@wimgertenbachcollege.nl     

www.wimgertenbachcollege.nl

Programma Open Dag
	 19.00	-	19.30		 Welkom!
	 	 Gelegenheid	om	rond	te	kijken

	 19.30	-	20.00		 ‘Dyslexie	in	het	voortgezet	onderwijs’;
	 	 lezing	en	gelegenheid	tot	het	stellen	van	vragen

	 20.00	-	20.30		 Demo-les;	dé	kans	voor	ouders	om	te	ervaren	
	 	 hoe	wij	les	geven

	 20.30	-	21.00		 Gelegenheid	om	rond	te	kijken	

OPEN DAG

19.00 - 21.00 uur
28 JANUARI 
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