
Geert van Wermeskerken & Jill Wilmot



1. Aansluiting

2. Onderwijs

3. Begeleiding

4. Communicatie

5. Vragen



‒ Nieuwe school (nieuw gebouw)

‒ De school staat (vaak) verder weg

‒ Nieuwe klasgenootjes, nieuwe vriendjes/vriendinnetjes

‒ Ieder uur een andere docent die de les verzorgt

‒ Mentor en docenten i.p.v. de juf of meester (u/je)

‒ Ieder uur les in een ander lokaal

‒ Meer huiswerk

‒ Andere regels

‒ Er wordt meer zelfstandigheid verwacht





1. Overdracht basisschool
• Advies leerkracht
• Informatie leerlingvolgsysteem
• Indien nodig contact met teamleider en mentoren

2. Kennismakingsmiddag
• Elkaar leren kennen, informatie uitwisselen,
• Contacten leggen en gezelligheid

3. Introductieweek
• Kennis maken in combinatie met gewend raken

4. Informatieavond
• Voor nieuwe ouders





Lessen
• Reguliere vakken (27 uren)

• Studieles (2 uur)

• Topklassen (2 uur)

• Kunstplan (KABK) i.p.v. TOPklas

• Extra: Cambridge English



Rooster
- Aaneengesloten rooster, zonder tussenuren

- Uiterlijk tot het 7e uur les

- Uitzondering is Cambridge Engels

- Tussentijds uitval wordt opgevangen door andere 

vakdocent of een geheel nieuwe docent



Planning en structuur

Studiewijzers/planners vanaf de eerste dag:

- Biedt houvast

- Leerlingen werken naar zelfstandigheid

- Maatwerk voor iedere leerling







Zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid

samen met 
mentor/docenten

Plezier

Samenwerken

Uitdagende
Leeromgeving

Mentor
Vakdocenten
Teamleider
Hulpmentoren
Contactpersonen
Intern Begeleiders



Steun – Sturing – Inspiratie





Extra begeleiding onder schooltijd:
- Groeiklas
- Leerlingbegeleiding
- Spellingsklas (screening dyslexie)
- Rekenklas (screening dyscalculie)
- Tutoraat (screening onderpresteren)
- Beter Omgaan met Faalangst (BOF)
- Aandachttraining
- Begeleider Passend Onderwijs

Extra begeleiding buiten schooltijd:
• Huiswerkbegeleiding
• BOB-project

Mogelijkheden:
- Maatwerk

- Versnellen
- Compacten

- Topsport
- Super Challenge
- Rotterdam project
- Bona excellent 



→

Het systeem biedt duidelijkheid
• Regels

= Standaard

Deuren creëren routes
• Afspraken
• Uitzonderingen

= Maatwerk





Kind

Ouders School

Afstemmen 
en

Samenwerken

PROCES & INHOUD








