Voorziening

Een gespecialiseerde afdeling

Voorziening – een gespecialiseerde afdeling
Volgend schooljaar hopen we te starten met een gespecialiseerde afdeling binnen het regulier
onderwijs, de zogeheten voorziening. Qua opzet en inrichting komt dit overeen met het voortgezet
speciaal onderwijs (VSO). Deze speciale afdeling is een samenwerking tussen CSG Prins Maurits, de
RGO, het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee en de gemeente.
We zijn blij dat deze nieuwe afdeling er komt, zodat het ook voor deze specifieke groep leerlingen
mogelijk is om op Goeree-Overflakkee 'thuis nabij' onderwijs te (blijven) volgen.
De voorziening biedt plaats aan leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben die de
reguliere afdelingen van het voortgezet onderwijs overstijgen. De voorziening kent twee stromingen:
de vaste en de flexibele stream.
De vaste stream is voor leerlingen die langere tijd gebaat zijn bij extra structuur en begeleiding in
kleinere groepen. Deze stream is te vergelijken met het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en valt
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van CSG Prins Maurits.
De flexibele stream is voor leerlingen die voor een periode van maximaal twee jaar gebruik maken van
de voorziening. Het doel is terugkeer naar CSG Prins Maurits of de RGO. Deze stream is te vergelijken
met het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) en valt onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband.
Het hoofddoel van beide stromingen is het behalen van een diploma. Als het gaat om een andere
uitstroom dan proberen we te zoeken naar een passende vervolgopleiding of werk.
In de voorziening werken we met kleine klassen en zijn er meerdere medewerkers per groep. We
hebben naast de vakken extra aandacht voor de sociale en studievaardigheden zoals: het organiseren en
plannen van je werk, het leren omgaan met lastige situaties of het op adequate wijze leren om hulp te
vragen.
Het streven is om een groot deel van het huiswerk al op school te maken.
Er is een goede samenwerking met de gemeente om de extra hulp die nodig kan zijn zoveel mogelijk te
organiseren binnen de voorziening.
Op deze manier proberen we het programma zo te maken dat het aansluit bij wat de leerling nodig
heeft, zodat het (weer) lukt om op een goede manier tot leren te komen en toe te werken naar een
positieve uitstroom!
Mocht u meer informatie willen over de voorziening, dan kunt u contact opnemen met
dhr. G.C.P. de Dreu via: p.dedreu@swvgo.nl

