Zorgstructuur
VO-SCHOLEN
SWV RIVIERENLAND

RSG Lingecollege
Praktijkonderwijs
• Kleinschalige setting
• Competentiegericht
leren (fase 1 t/m 4)
• Coaches in de
coachclub
• Individueel
lesprogramma op eigen
niveau (IOP)
• Zorg (begeleiding, OPP)
• Ambulante begeleiding
• Schoolmaatschappelijk
werk
• Orthopedagoog
• Stages op maat
• Schakelklas leerjaar 1
• ROC-klassen
• Symbiose met VMBO
• PBS-school

Beroepscollege/mavo
• Leerlingbegeleiding
• Begeleiding taal en
rekenen
• Trainingen
• Kernvak Extra (bbl, kbl)/
Keuzewerktijd (mavo)
• Counseling
• Ambulante begeleiding
• Schoolmaatschappelijk
werk
• Orthopedagoog
• Syntheseklas
(bovenbouw)

Havo/VWO/ISK
Keuzewerktijd
Trainingen
Counseling
Ambulante begeleiding
Schoolmaatschappelijk
werk
• Orthopedagoog
• Plus klas
•
•
•
•
•

Passend onderwijs op het KWC


Wij vinden dat de begeleiding zoveel mogelijk in de klas moet gebeuren. Wij
hebben daarom ook geen aparte opvang-klas.



Alle “zorgleerlingen” krijgen een bijsluiter die verstuurd wordt naar de docenten
met de aanpak in de klas.



Leerlingen en docenten worden gecoacht in de klas.



Daarnaast een hele intensieve zorgstructuur met leerlingbegeleiders, ambulant
begeleiders en huiswerkklas voor zorgleerlingen voor hulp naast de klas.



De hulpvraag van de leerling staat centraal en we proberen, met ouders en evt.
Hulpverlening samen te werken om ervoor te zorgen dat onze leerlingen die hulp
krijgen die nodig is om succesvol een diploma te behalen.



Deze ondersteuning staat beschreven in het opp.



We geven diverse trainingen, aandachttraining, sova-training, examenvrees- en
faalangst training,

Passend Onderwijs O.R.S. Lek en Linge


Inzet Trajectklas



Inzet ambulante begeleiding



Faalangstreductie



EF training



Counseling



IOP is leidend bij ondersteuning leerling



Maatwerk; persoonlijk PTA, aangepast
lesrooster, toetsen mondeling ipv schriftelijk,
snijden in het aantal toetsen in de onderbouw,
aanpassingen in de klas.



Samenwerking tussen school, wijkteam, ouders,
leerling en externe hulpverlening.

Vestiging de Lingeborgh: zorg is maatwerk
Centrale rol mentor
 Extra ondersteuning voor leerlingen mét en zonder diagnose
 Ondersteuning is maatwerk
 Extra ondersteuning op drie niveaus:
- in de klas
- intern zorgteam
- zorgadvies team (ZAT)


Preventief werken, pro-actief handelen ipv re-actief
 Ondersteuningsbehoefte wordt goed in kaart gebracht (OPP)




Trainingsklas (extra ondersteuning in een speciale setting)



Taal- en rekenondersteuning op basis van behoefte (diagnose niet strikt
noodzakelijk)

Helicon VMBO Kesteren in een oogopslag
leren in een groene
context, maar
uitstroom naar alle
mogelijke mbo’s
trajectlokaal voor
als het even niet
lukt

alle vbmo-niveaus!

hoge slagingspercentages

doorstroom naar
havo mogelijk
entreeopleiding na
leerjaar 2

gemoedelijk en
veilig: je wordt
‘gezien’
sterk in
ondersteuning
alle leerlingen volgen
vier jaar praktijkvakken

Excellente school
door maatwerk
In ontwikkeling:
syntheseklas
vmbo-vso voor
leerlingen met assen/of
angstproblematiek

veel aandacht voor
talentontwikkeling
(Skills)

kleinschalig (ca. 300
leerlingen)

ook voor tl-ers die graag
met hun handen
werken

