
Jouw bestemming, onze passie

Ondersteuning en begeleiding voor jou

Passie Support



Op de Passie krijgt iedere leerling ondersteuning en begeleiding. 
We noemen dat Passie Support. Hoe doen we dat? 

1. Je eigen mentor
Heel belangrijk is je mentor.  
Hij of zij:
• houdt je resultaten in de gaten
• praat regelmatig met je over  

hoe het gaat
• let er op dat iedereen in de klas 

goed in zijn vel zit
• is contactpersoon voor je ouders 

2. Als leren lastig is
Leren is leuk, maar kan soms lastig zijn, 
bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt 
of ad(h)d of … Op de Passie hebben we 
docenten die ook leerlingbegeleider 
zijn. Zij kunnen je helpen bij wat je nodig 
hebt. En als ze het even niet weten wat 
het beste voor je is, dan bespreken ze 
dat met deskundigen binnen of buiten 
de school. 
 
3. Een extra zetje nodig?
Heb je een extra zetje nodig om je 
beter te kunnen concentreren, om 
goed contact te kunnen maken met 
anderen, gemotiveerd te blijven en 
je happy te voelen? Ga in gesprek 
met de leerlingbegeleider of school-
maatschappelijk werker. Dan maken  
we samen een plan dat jou gaat helpen. 
Je mentor en je docenten horen er ook 
van, zodat ze weten welke aanpak bij  
jou het beste werkt.  
 

4. Of extra uitdaging nodig?
Verveel jij je tijdens de lessen en heb 
je extra uitdaging nodig omdat je 
heel slim bent? Onze docenten en 
leerlingbegeleiders stellen met jou en 
je ouders een plan op dat je helpt om 
gemotiveerd te blijven voor school. 
Ook hebben we een peergroup van 
hoogbegaafde leerlingen. Zij volgen 
een programma onder leiding van 
gekwalificeerde docenten. 

Speciaal voor je ouders: 
Maak op tijd een afspraak
Heeft uw zoon of dochter een specifieke 
ondersteuningsbehoefte? Of juist 
behoefte aan extra uitdaging? Maakt u 
dan vóór de aanmelding een afspraak 
met de coördinator Passie Support 
(wlam@passie.net). 
 
Huiswerkbegeleiding 
Vier dagen per week na schooltijd op 
school. Kijk op ting.nl voor info en 
tarieven.

depassiescholen.nl/rotterdam


