Schoolverlaters traject
2014-2015

Traject naar het Voortgezet Onderwijs
Unit 6
 September –December 2014
- Kennismakingsavond
- September t/m februari 2015; huisbezoeken
- informatieavond Schoolverlaterstraject
- Infoavonden scholen Voortgezet onderwijs, School geeft evt. informatie.
 Januari
- Afname didactische toetsen
- Ouder/kind-gesprekken
- Aanmelden vóór 1 februari 2015
 Februari / maart 2015
- Intelligentieonderzoeken + aanvullend didactisch onderzoek op de
school van aanmelding
 streven voor juni…2015
- Definitieve besluitvorming door Regionale Verwijzingscommissie (RVC)
- Ouders/verzorgers worden geïnformeerd door school van aanmelding
- Bij afwijzing overleg ouders/verzorgers school van aanmelding(zorgplicht) en
de Meander over vervolg

Leerwegen na de Meander
Praktijk Onderwijs ( PRO)
VMBO met leerwegondersteuning = LWOO
( BB en KB met lwoo)
VMBO zonder leerwegondersteuning
(BB , KB en TL)
VSO cluster 4; voor leerlingen met
gedragsproblematiek(v/h rugzak)

Criteria toelaatbaarheid LWOO en PRO
 de schoolvorderingen  met name de leerachterstand
(Begrijpend lezen, rekenen, lezen en spelling )
 de cognitieve capaciteiten  het IQ
 het sociaal emotioneel functioneren
(Faalangst,Prestatie/Motivatie,Emotionele instabiliteit)
 Geen van de drie bovenstaande criteria is op zichzelf doorslaggevend.
Leerachterstand is in alle gevallen een voorwaarde voor indicatie Lwoo of
Pro!

Wat is Lwoo onderwijs?
 Lwoo is vmbo onderwijs met extra zorg en
begeleiding
 Voor leerlingen met een leerachterstand van 30-50 %
(1 ½-3 jaar).
 Uitkomsten begrijpend lezen en Inzichtelijk rekenen
zijn belangrijk
 IQ hoger dan (75) 80, lager dan 91 (uitzonderingen)
 Eventueel sociaal emotionele problematiek
 Extra ondersteuning in de leerweg
Doel:
 behalen VMBO diploma om door te kunnen stromen
naar het MBO

Kenmerken LWOO
 Persoonlijke begeleiding

 Kleinere klassen en docententeams
 Veel aandacht voor sfeer en klimaat

Wat is Praktijkonderwijs?
 Voor ll. met een leerachterstand van meer dan 50 % en /of
sociaal emotionele problemen
 Leervorderingen: Rekenen, begrijpend lezen, lezen en spelling
lager dan dle 30.
Met name begrijpend lezen en rekenen zijn belangrijk
 IQ grens; Totaal IQ tussen 55 en 80





Doel
opleiden voor plaats op arbeidsmarkt in breed perspectief
instromen in Entreeonderwijs (v/h MBO nivo 1)/MBO vanaf nivo 2
Samenwerking Pro en Regionale Opleidingscentrum ( Roc)
ll. staan ingeschreven in Pro;
1 dag theorie , 1 dag profielonderwijs Roc + 3 dagen stage

Kenmerken Praktijkonderwijs
 Kleine groepen met vaste docenten in de eerste twee
jaar(max. 14 ll.)

 Leerlijnen op gebied van Groen, Techniek, Zorg en
Dienstverlening
 Praktijkgerichte lespakketten

 Theoretisch leeraanbod; evt. in T(heorie)groep
 Individuele ontwikkelingsplannen

Bij twijfel
 IQ net voldoende voor LWOO,
 Leervorderingen net voldoende voor LWOO.
 Inzet, motivatie, aan- of afwezigheid andere problemen
spelen een rol, zo ook het advies van de school.
 Bij twijfel aanmelding bij Praktijkonderwijs!
Advies kan zijn : VMBO of PRO
Maatwerktrajecten zijn altijd bespreekbaar.

Toetsing
 Toetsing basisonderwijs – CITO eindtoets
 Toetsing in het speciaal basisonderwijs – sbo
citotoetsen van het eigen leerlingvolgsysteem zoals
we deze nu ook gebruiken
 Aanmelding VMBO/LWOO, PRO voor 1 februari 2015
(Samenwerkingsverband)
 Cluster 3 en 4, hebben eigen procedure/tijdpad

Toetsing

De sbo cito toetsen in de week van 12 tm 16 januari 2015






Begrijpend lezen
Technisch lezen(evt eerder)
Spelling
Inzichtelijk rekenen

Op basis van de toetsen en andere gegevens( o.a. LVS)
wordt een advies opgesteld.

Informatie aan ouders/lln
- Open dagen van

verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs
- Januari 2015; groepsleerkracht nodigt ouders/verzorgers en
leerlingen op school uit om de volgende zaken te bespreken;
Toetsresultaten
Aanmeldingsadvies
Onderwijskundig rapport
Zorgrapport(schooldeel en ouderdeel)
Aanmeldingsformulieren (ouders/verzorgers)
Gemeentehuis : kopie ID/paspoort of uittreksel uit de
gemeentelijke basisadministratie( nu al aanvragen!!) + 1 recente pasfoto.
data: groep M- 19 januari ; groep N – 20 januari ; groep O – 20 januari
- Ouders/verzorgers melden aan ; leveren formulieren in bij de Meander
- Na inleveren van alle formulieren zorgt de Meander voor verzending naar de
diverse scholen van aanmelding
- Aanmelden vóór 1 februari 2015
N.B: Aanmelding is nog geen plaatsing!

Voortgezet onderwijs
 Wat gebeurt er na aanmelding?
- Aanmeldingen worden besproken op de school van aanmelding
- Intelligentieonderzoek en evt. aanvullend didactisch onderzoek op
de school van aanmelding (in groepjes en soms individueel )
- Uitkomsten en rapportage worden door VO opgestuurd naar de
Regionale Verwijzings Commissie (RVC)
- De RVC rapporteert “besluit “naar school van VO
- School van aanmelding bespreekt resultaten met collega’s
- School van VO nodigt ouders/verzorgers uit voor gesprek en
motiveert waarom ll. al dan niet geplaatst kan worden
- Leerlingen worden uitgenodigd voor kijk- en doedagen op de
school van plaatsing
- “Warme overdracht” informatie leerlingen aan scholen van
plaatsing

Scholen Voortgezet Onderwijs
 Vso ZML
- Van Liefland Assen
 Praktijkonderwijs
- Pro Assen
 Vmbo-(Lwoo) scholen
- Aoc Terra Assen
- Aoc Terra Eelde
- Dr Nassau College Assen
- Dr Nassau College Beilen ,Gieten
- Vincent van Gogh Assen
- De Atlas Assen VSO cluster4;leerlingen met
gediagnosticeerde gedragsproblemen (v/h rugzak ll. )
- Csg Beilen

Wennen aan het Voortgezet Onderwijs
 Wat doen we er op De Meander aan?
- Project “Rots en water” (sociale weerbaarheidstraining)
- Agenda gebruik
- Huiswerk
- Kennismakingsbezoeken: in kleine groepen of
evt. individueel
- Computervaardigheid
- Omgaan met internet
- Praktisch en Theoretisch Verkeersexamen
- Schoolkamp (Schiermonnikoog); 10,11,12 juni 2015

Advies

Bezoek
 Informatie avonden
 Open dagen
 Doe-dagen

Informatieavonden
 AOC Terra Assen ; over alle VMBO leerwegen incl. LWOO
(dinsdag 30 september 2014 om 19.30 uur voor bao Assen )
(donderdag 2 oktober 2014 om 19.30 uur voor bao buiten Assen)
 Dr. Nassau College Penta Assen ; 8 oktober 2014, Lwoo voorlichtingsavond
vanaf 19.00 uur
 Vincent van Gogh; Lwoo voorlichtingsavond ; 29 oktober ,19.30 uur (Salland)

 Praktijkonderwijs PrO Assen
19 november 2014; 19.30-21.00 uur; informatieavond alleen voor
ouders/verzorgers, lln krijgen info op de Meander op 13 nov a.s.

Oriëntatieavonden/Doedagen
voor leerlingen

 AOC Terra Assen
3 november 2014 oriëntatieavond voor alle ll. waarvoor een Lwoo
beschikking wordt aangevraagd vanaf 18.30 uur
 Dr. Nassau college Assen, gebouw; Penta
4 en 11 februari 2015 Doe middagen van 13.30 tot 16.00uur(opgave via
de Meander)
 Vincent van Gogh woensdag 29 oktober 2014 ;13.30-15.30 uur
Doemiddag voor ll. die voor Lwoo in aanmerking komen ,gebouw
Salland

Open dagen

 AOC Terra Assen
woensdag; 4 februari 2015
 Dr. Nassau College Assen ;Penta
27 januari 2015(middag en avond)
(locaties Beilen, Gieten; andere data)

 Praktijkonderwijs Pro Assen
18 februari 2015; 19.00-21.00 uur

Kennismakingsbijeenkomsten na
Toelating
 Doel ; kennismaken met nieuwe
school/klas/leerkrachten/leer-/verblijfsomgeving
 Scholen van VO versturen uitnodigingen na
definitieve plaatsing.
 Meander stelt kinderen in gelegenheid om deze
bijeenkomsten te bezoeken.

Website www.sbodemeander.nl

Vragen?

U kunt alles nalezen op de website onder;
hoofdmenu “downloads”
Document; zorg downloads
“presentatie schoolverlaters”

