Bijlage: ondersteuning ambulante begeleiding van onze leerlingen de komende tijd (Cambreur
College)
Door de aangescherpte maatregelen zullen onze ambulante begeleiders die vanuit expertisecentrum
de Kracht/consulent Plein 013 en vanuit OC Leijpark gekoppeld zijn aan onze hun begeleiding niet
kunnen geven zoals onze leerlingen dat gewend zijn.
Zij zijn echter zeker beschikbaar. Zij werken allen vanuit huis en mogelijk zijn er opdrachten c.q.
vragen waarbij ze kunnen ondersteunen. Fysiek contact is echter niet wenselijk.
Ook huisbezoeken zijn niet meer mogelijk nu.
Onze ambulante begeleiders Dagny van der Loo, Vera Mastenbroek en Femke Werts willen u en uw
zoon/dochter, ondanks deze extreme situatie, zo goed mogelijk van dienst zijn en nodigen u uit hier
overleg over te hebben met betreffende ambulant begeleider.
Hier ziet u de contactgegevens van onze ambulante begeleiders:
Femke Werts
Expertisecentrum De Kracht
f.werts@dekracht.com
Mijn ondersteuning moet ook op een andere manier ingericht worden. Je kunt bij mij via mail en
telefoon terecht als er zaken zijn die je met me wil bespreken. Ik werk op ma-di-woe en donderdag.
Ook FaceTime of skype kan, mail me dan van te voren, dan kunnen we een tijdstip afspreken.Voor de
leerlingen in de bovenbouw: probeer de planning van school zoveel mogelijk te volgen. Dat is
belangrijk omdat jullie al te maken hebben met examens, en het nog niet duidelijk is hoe de
afspraken daarover gaan worden. Denk dus niet dat je niets meer hoeft te doen nu de school
gesloten is. Dat is zeker niet het geval. Dit geldt ook voor aankomende stages. Die zullen verplaatst
gaan worden. Ook voor de andere leerlingen is het belangrijk om je aan de planning van school te
houden. Als je dat lastig vindt dan kan ik je daarbij helpen (bijvoorbeeld door een schema te maken).
Dus…mijn begeleiding blijft bestaan, maar dan wel op afstand en op initiatief van jullie.Tot snel weer,
en heel veel succes met alles! Femke Werts
Vera Mastenbroek
Expertisecentrum De Kracht
Werkdagen: dinsdag en vrijdag v.mastenbroek@dekracht.com
Ik ben natuurlijk wel per mail bereikbaar (op mijn werkdagen), dus mochten jullie vragen hebben of
zaken/taken willen bespreken, contact me gerust!
Dagny van der Loo
d.vanderloo@ocleijpark.nl
Extern Begeleider OC Leijpark; aanwezig ma ochtend, di ,wo, do en vri ochtend
Mijn inzet blijft vooralsnog gebonden aan de scholen waar ik kom. Je kunt mij dus wel bevragen en
inschakelen indien nodig, zeker voor de lopende begeleiding of aanvragen van leerlingen.
Huisbezoeken kunnen vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM niet meer plaatsvinden.

