DE ROUTE VAN DE LEERLING
EERSTE HELFT VAN HET JAAR
Het eerste halfjaar staat in het teken van gewenning
aan allerlei nieuwe aspecten van het voortgezet
onderwijs, zoals: nieuwe schoolvakken, verschillende
leerkrachten en lokalen, nieuwe klasgenoten en een
nieuwe positie ten opzichte van oudere leerlingen. Het
eerste half jaar is de Praktijkschool de thuisbasis voor
de Schakelklas. Hier krijgen de leerlingen een
theoretisch aanbod van de eigen leerkrachten van de
schakelklas, maar krijgen ze ook gastlessen van
leerkrachten van het Martinuscollege. Daarnaast
krijgen de leerlingen één dag per week les op het
Clusius College. Hier krijgen de leerlingen ook
praktijklessen. Ook krijgen de leerlingen Rots &
Water, sociale vaardigheidstraining, zorg en welzijn
en er wordt gefocust op het ontwikkelen van
vaardigheden. De focus gaat ook uit naar executieve
functies. De leerling verzamelt bewijzen van
vaardigheden in een portfolio. Alle leerlingen krijgen
een laptop zodat ze altijd en overal kunnen leren.
Tweemaal per halfjaar vinden er
ontwikkelingsgesprekken plaats waar
ouders/verzorgers bij aanwezig zijn. De mentor heeft
in al deze processen een centrale rol.

TWEEDE HELFT VAN HET JAAR
In het tweede halfjaar volgen leerlingen die niet naar
de praktijkschool gaan onderwijs op het
Martinuscollege. Ook nu volgen zij wekelijks een
aantal lessen op het Clusius College. Er wordt
gecoacht op uitstroomcompetenties en de leerling
werkt verder aan het portfolio. De leerlingen werken
competentiegericht per individu.
Gedurende het hele jaar vindt de Schakelklas het
belangrijk om aandacht te besteden aan het
groepsproces. Dit wordt gedaan door samen op
excursie te gaan en educatieve uitstapjes te maken
buiten de school.

.

ERVARINGEN LEERLINGEN
& OUDERS:
’Ik kwam ineens op een veel grotere school, maar ik
kreeg veel tijd om te wennen. Straks op de middelbare
school weet ik nu al dat het daar drukker is en weet ik
welke kinderen daar zijn. Ze laten je niet ineens los, ze
laten zien wat er kan gebeuren’’.
‘’Tijdens rots & water heb ik geleerd hoe ik voor mezelf
moet opkomen, dus daar heb ik echt wat aan!’’
‘’De Schakelklas moet blijven bestaan, omdat
leerlingen misschien nog niet klaar zijn om naar de
middelbare school te gaan en dan kunnen ze nog
dingen bijleren’’.
‘’Ik vind het fijn om een extra kans en een tussenjaar te
krijgen’’.
‘’Tijdens de lessen pakken we onze agenda erbij en het
werk moeten we erin opschrijven. Dat is handig voor
mijn volgende schooljaren omdat het dan steeds moet
en je moet het daar zelf doen. Ik weet nu al hoe dat is’’.
‘’De schakelklas is goud. Mijn zoon ziet een toekomst
voor zich met een bepaalde baan. Juist door de
schakelklas heeft mijn zoon de kans om dat in de
toekomst te kunnen doen, dus ik ben heel blij dat de
mogelijkheid van de schakelklas er is. Anders had het
moeizamer geweest. Zo krijg je een makkelijkere
opstap’’.
‘’Ik vind het een hele goede klas. Het is goed
georganiseerd. Ik vind het zo goed, puur vanwege het
feit dat de kinderen toch nog een kans krijgen om naar
het regulier onderwijs te gaan in plaats van speciaal
onderwijs’’.

WAT IS DE SCHAKELKLAS EN VOOR
WIE?
Groep acht is een bijzonder jaar voor de meeste
leerlingen. Ze sluiten hun basisschoolperiode af en
melden zich aan bij het voortgezet onderwijs. De stap
naar het voortgezet onderwijs is een grote stap, voor
sommige leerlingen nog een te grote stap.

Om deze leerlingen een betere kans van slagen te
geven en om ze op de juiste manier te laten
schakelen, hebben de directeuren van het Speciaal
Basis Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs in
oostelijk West-Friesland de handen ineengeslagen.
Het resultaat is de Schakelklas, in de wandelgangen
ook wel de ‘BKs’ genoemd. De Schakelklas is voor
leerlingen die voortdurende intensieve
ondersteuning nodig hebben. Door extra
begeleiding en ondersteuning in de Schakelklas
kunnen ze na een jaar mogelijk alsnog naar het
reguliere voortgezet- of praktijkonderwijs gaan in
plaats van naar het vso. In de Schakelklas werken
we veel aan de executieve functies, zoals
samenwerken, doelgericht gedrag, plannen en
organiseren, emotieregulatie, enz. Daarnaast ligt de
focus op de sociale vaardigheden en aanleren hoe
een leerling moet leren. De ondersteuningsvraag
van leerlingen is divers.

WAT IS HET DOEL VAN DE
SCHAKELKLAS?
Het doel van de Schakelklas verschilt per leerling,
maar voor iedereen geldt dat het grote doel is: binnen
één schooljaar op de juiste plek binnen het voortgezet
onderwijs aankomen.
Een aantal leerlingen zal na een half jaar doorstromen
naar het praktijkonderwijs. De leerlingen die het vmbo
als doel hebben, gaan vanaf februari verder met het
onderwijs op het Martinuscollege.
Alle leerlingen krijgen sociale vaardigheidstraining en
werken binnen hun eigen plan aan vakken en
vaardigheden die voor hen belangrijk zijn.
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