INFORMATIE AVOND

Passend Onderwijs binnen het V.O.
Wanneer?
Waar?

Dinsdag 9 november 2021
VIA-gebouw aan de Flevoweg 68 te Kampen

Deze avond is bedoeld voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8, die straks binnen het Voortgezet
Onderwijs specifieke ondersteuning nodig hebben. U kunt zich oriënteren op de verschillende
mogelijkheden die er zijn.
Op deze avond presenteren de volgende V.O. scholen zich op de scholenmarkt en kunt u informatie
krijgen over de extra ondersteuning die zij kunnen bieden:
Almere College Kampen
Ichthus College Kampen
Zone.College Zwolle
Daarnaast zijn er 2 workshoprondes* waar u informatie kunt krijgen over:
PRO (Praktijkonderwijs) Kampen
De Spanker, gespecialiseerd Voortgezet Onderwijs Kampen
VSO de Ambelt Zwolle
DOC93 (didactisch en orthopedagogisch centrum) Zwolle
voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben.
(*voor meer info over de workshoprondes zie achterkant/bijlage)

Het programma:
19.00 - 19.30: Inloop met koffie/thee en scholenmarkt in de centrale hal
19.30 - 19.50: 1e workshopronde
19.50 - 20.10: Scholenmarkt
20.10 - 20.30: 2e workshopronde

Graag tot dan!

WORKSHOPS
1. PRO
Er wordt deze avond verteld:
·
Welke leerlingen in aanmerking komen voor het Praktijkonderwijs
·
Welk onderwijs er op het Praktijkonderwijs wordt gegeven
·
Wat het vervolg van het praktijkonderwijs is
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun vragen stellen en een afspraak maken voor een
individueel gesprek met de coördinator leerlingbegeleiding voor meer persoonlijke
informatie.
2. De Spanker
De Spanker biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar die uitstromen naar een
vervolgopleiding (MBO 2), arbeidsplaats of een plek binnen de dagbesteding. Onze school
richt zich in het bijzonder op leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Als school willen
we van waarde zijn voor onze omgeving en voor de ontwikkeling van onze leerlingen als
mens. Vanuit onze kernwaarden richten wij ons tijdens onze lessen op de thema's Wonen,
Werken, Wereld Waardevol, zodat iedere leerling wordt voorbereid op een zo groot
mogelijke deelname aan de samenleving en op volwaardig burgerschap.
De Spanker is een persoonlijke school. We zijn kleinschalig en overzichtelijk. Voor leerlingen
is het prettig dat we elkaar kennen en zorg of extra hulp is altijd dichtbij.
3. Ambelt VSO
De Ambelt biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische diagnose
of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het
regulier onderwijs.
Onze ervaren en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat deze leerlingen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Wij gaan daarbij uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling
met als doel een passende en betekenisvolle deelname aan de samenleving. Samen met
ouders en onderwijs- en zorginstellingen bieden wij onze leerlingen een krachtige en
flexibele basis voor de toekomst.
4. DOC 93
DOC 93 biedt optimale kansen!
Voor sommige leerlingen is de overstap van het basisonderwijs naar het regulier
voortgezet onderwijs te groot. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van leer- en/of
gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. In dat geval
kunnen zij gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen op DOC 93.
DOC 93 is een kleinschalige setting van Landstede waar leerlingen onderwijs volgen in kleine
klassen en extra begeleiding krijgen op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Het
streven is om de leerling binnen 2 jaar de overstap naar een reguliere school te laten maken.

