VMBO
met leerwegondersteuning
gelooft

Identiteit
GSG Guido is een gereformeerde school. Wat merk je
daarvan op school? We beginnen elke dag met Bijbellezen
en gebed. We denken met elkaar na over christen-zijn in
deze wereld.
Het christen-zijn is ons uitgangspunt en je merkt dat aan de
sfeer en het omgaan met elkaar in de school. Godsdienst
is een belangrijk onderdeel van onze lessen. Daarnaast
zijn er allerlei projecten die raakvlakken hebben met onze
identiteit. Bijvoorbeeld: omgaan met elkaar, seksualiteit,
kennismaking met andere religies, leven met God.
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Begeleiding = onderwijs op maat
Ons onderwijs ziet er als volgt uit:

Les
De leerlingen krijgen (ongeveer 16 leerlingen in de groep beroeps) les in een uitstekend pedagogisch klimaat.
•

Leerlingen nemen ook deel aan zogenaamde pijlers. Dat zijn projecten waarbij leerlingen onderzoekend bezig zijn.

•

Onze lessen (in de groep beroeps) bestaan uit een mix van bbl- en kbl-niveau (soms tl-niveau) afhankelijk van wat een
leerling aan kan.

•
•

Er is geen overgangsrapport van klas 1 naar klas 2.
Twee jaar lang volgen we de leerling. We bekijken wat de mogelijkheden zijn en aan het eind van het 2e jaar geven we
een definitief advies t.a.v. het niveau voor de 3e klas.

•

Na het tweejarige begeleidingstraject volgen we de leerling op afstand in de 3e en 4e klas via het zorgteam. De ervaring
leert dat de leerlingen zich uitstekend redden in de bovenbouw.

Individuele begeleiding
Naast de groepslessen krijgen de leerlingen zoveel mogelijk hulp op maat. We bieden begeleiding op veel terreinen:
•

spelling/taal: apart programma via Remedial Teaching (RT)

•

dyslexie: les via programma Sprint/Kurzweil en zo nodig RT

•

rekenen/wiskunde: extra hulp tijdens deze lessen

•

dyscalculie: RT-programma.

We leren de leerlingen om problemen die ze hebben met het maken van het werk zoveel mogelijk zelf op te lossen.
En we ondersteunen de leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied:
•

alle leerlingen krijgen van de mentor leefstijllessen

•

in de 1e klas krijgen de leerlingen een module Rots & Watertraining (sociale weerbaarheidslessen)

•

faalangst en sociale onzekerheid: begeleiding via methode Leefstijl

•

werkhouding: begeleiding door mentoren

•

motivatie: door inspirerende docenten en omgeving

•

planning: hulp via pedagogiek studenten van de Hogeschool Utrecht

•

elke individuele leerling krijgt een begeleidingstraject aan de hand van reflectiegesprekken (leerling wordt gestuurd in
zijn/haar ontwikkeling).

Begeleiding van de groep
Er wordt door de mentor veel aandacht besteed aan het groepsproces:
•

onderlinge omgang

•

pesten

•

welke rol vervult een leerling in het groepsproces

•

omgaan met sociale media

•

samenwerkend leren.
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Eigen plek / huiswerk
De leerlingen krijgen les in een apart gedeelte van het schoolgebouw. Ze krijgen daar instructie. En zij maken daar zoveel
mogelijk hun werk. Daarnaast wordt er oefenstof (meestal digitaal) en zo nodig extra werk opgegeven voor thuis. We
maken in onze lessen gebruik van laptops/tablets. Sommige vakken (bijv. rekenen) zijn volledig digitaal, voor andere
vakken gebruiken we boeken met digitale ondersteuning (bijv. Nederlands, mens & maatschappij). We bieden ouders de
mogelijkheid om via school een laptop/tablet aan te schaffen.

Het team
Het team bestaat uit docenten/mentoren die gespecialiseerd zijn in het lesgeven aan en begeleiden van leerlingen die
leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben. De docenten/mentoren weten zich gesteund door deskundigen.
De mentor speelt de grootste rol in de begeleiding en is (bijna) elke dag het 1e blok aanwezig en vangt de leerlingen op. De
mentor verzorgt de dagopening en geeft de begeleidingslessen (groepsproces, Leefstijl en Rots & Watertraining). Daarnaast
hebben we de beschikking over pedagogiekstagiaires van de Hogeschool Utrecht die 4 dagen per week aanwezig zijn voor de
ondersteuning van leerlingen.

LWOO-onderzoek
Wat is de procedure?
•

Een leerling kan naar het vmbo (advies basisschool/speciaal basisonderwijs, maakt niet uit welke leerweg)

•

Er is op één of andere manier zorg over deze leerling (leren gaat niet zo goed, concentratie laat te wensen over, enz.)

•

We kijken of deze leerling in aanmerking komt voor het lwoo. D.w.z. dat er altijd een lwoo-onderzoek nodig is.

•

De uitslag van het lwoo-onderzoek bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor lwoo. Is dit niet het geval dan 		
hebben wij als school de nodige gegevens om te kijken welke begeleiding dan nodig is.

Wat houdt het lwoo-onderzoek in? (zie ook website: www.swveemland.nl)
Komt mijn zoon/dochter in aanmerking voor lwoo of pro (=praktijkonderwijs)?
Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor lwoo of pro. Het moet duidelijk zijn dat de leerling de extra hulp echt
nodig heeft. Er is een onafhankelijke commissie en die commissie bepaalt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria of
de leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro. Als de commissie een positief besluit neemt, geeft zij een beschikking af.
Met die beschikking kan de lwoo- of pro-school de extra hulp bekostigen.
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Criteria:
Waar moet een leerling aan voldoen om in aanmerking te komen voor leerwegondersteuning?
•

aantoonbare leerachterstand van 1,5 tot 3 jaar (rekenen en Nederlands)

•

IQ tussen de 75 en 90 - geringe sociaal emotionele problemen

of
•

IQ tussen de 90 en 120 en leer belemmerende sociaal-emotionele problemen

Intake
Hebt u belangstelling voor onze school?
U bent van harte welkom op de voorlichtingsavonden (15 november, 23 november of 20 december 2016) en op de Open Dag
(25 januari 2017 van 15.00 tot 21.00 uur).

Overweegt u uw kind aan te melden?
Maak gerust een afspraak met ons. Wij willen graag met u praten over uw zoon/dochter en wij maken graag kennis met uw
zoon/dochter. Bovendien kan uw zoon/dochter tijdens de les rondkijken en een indruk krijgen. Het gesprek duurt ongeveer
45 minuten.

Meer weten?
Voor meer informatie of het stellen van vragen kunt u terecht bij de teamleider, Dick de Jong (033) 464 05 48 / 06 44 60 29 30
of stuur een mail naar jod@guido.nl.

