voortgezet
onderwijs
met extra
aandacht

Connect is een gespecialiseerde
onderwijssetting binnen het
voortgezet regulier onderwijs.
Deze onderwijssetting is zowel
bedoeld voor leerlingen die tijdelijk
extra ondersteuning nodig hebben,
als voor leerlingen die gebaat zijn
bij ondersteuning en begeleiding
tijdens hun hele schoolperiode.

tijdelijk
Bij sommige leerlingen gaat het leren of het
functioneren op een reguliere school niet altijd
vanzelf. Als dat niet lukt binnen de eigen klas
of groep, kijkt de school naar een mogelijkheid
in een andere setting. Bij Connect kunnen
leerlingen terecht die tijdelijk extra ondersteuning
en begeleiding nodig hebben. De leerling
ontvangt het onderwijs bij Connect, maar blijft
ingeschreven op de huidige school. De eigen
school blijft tijdens deze periode nauw betrokken.
De periode waarin de leerling deze ondersteuning
nodig heeft, varieert van enkele maanden tot
maximaal twee jaar.

permanent
Voor een andere groep leerlingen is regulier
onderwijs geen optie. Deze leerlingen hebben
veel baat bij intensieve ondersteuning en
begeleiding in een gespecialiseerde setting
tijdens hun hele schoolperiode. Bij Connect
ontvangen deze leerlingen onderwijs en
ondersteuning, zodat zij goed voorbereid worden
om uiteindelijk hun diploma te halen. Of, als
een diploma niet lukt, begeleiding richting
een vervolgopleiding of werk.

route
toelating
Voor toelating tot Connect is een positief advies
van het Loket van het Samenwerkingsverband
nodig. De school van herkomst dient hiervoor een
adviesvraag in. Het Loket adviseert of een tijdelijke
of permanente plaatsing bij Connect nodig is.
Bij een tijdelijke plaatsing blijft de huidige school
nauw betrokken. Als het advies een permanente
plaatsing is, is een inschrijving op CSG Prins
Maurits noodzakelijk. Ouder(s) melden dan hun
kind aan bij deze school.

intake
Na een positief advies nodigt Connect de leerling
en ouder(s) uit voor een intakegesprek met de
coördinator onderwijsondersteuning. Tijdens dit
gesprek stellen zij met elkaar in grote lijnen een
plan van aanpak op en stemmen zij af wanneer
de leerling kan starten bij Connect.

starten bij Connect
Connect stelt onderwijskundige- en
ondersteuningsdoelen op waaraan de leerling
werkt. Deze doelen legt Connect vast in het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
Connect werkt met kleine klassen. Naast de
gewone vakken besteedt Connect extra aandacht
aan studie- en sociale vaardigheden. Sommige
vakken kunnen leerlingen volgen op de reguliere
school. Dit gebeurt altijd in afstemming met alle
betrokkenen.
Connect houdt regelmatig evaluatiegesprekken
met ouder(s) en bespreekt met hen de
ontwikkelingen en de mogelijkheid tot
terugkeer naar de eigen school of
andere uitstroommogelijkheden.

uitstroom
Op het moment dat de leerling Connect verlaat
zijn er drie opties:
1. leerling keert terug naar de klas
op de eigen school
Connect blijft deze terugkeer voor korte of
langere tijd volgen aan de hand van een
individueel ontwikkelingsplan.
2. leerling stroomt uit richting een
vervolgopleiding
Connect stelt met de leerling, ouder(s), school
en zorgprofessionals een individueel plan
op voor uitstroom naar een vervolgopleiding.
De collega die vanuit Connect betrokken is,
is contactpersoon en begeleidt deze overstap
naar de vervolgopleiding.
3. leerling stroomt uit naar werk of een
leerwerkomgeving
Connect stelt met de leerling, ouder(s), school
en zorgprofessionals een individueel plan op
om de leerling toe te leiden naar werk of het
leerwerkbedrijf. De collega die vanuit Connect
betrokken is, is contactpersoon en begeleidt
deze uitstroom.

samen
voor elke
leerling
CSG Prins Maurits, de
RGO, het Samenwerkingsverband Passend
Voortgezet Onderwijs en de gemeente
Goeree-Overflakkee
hebben de handen
ineengeslagen om onderwijs voor alle leerlingen van
Goeree-Overflakkee mogelijk te
maken. Juist voor leerlingen die het
(tijdelijk) niet lukt om binnen de reguliere afdeling onderwijs te volgen is een
onderwijsplek dichtbij huis erg belangrijk.
Daarom is Connect gestart.
Met de komst van Connect is een afdeling
voor gespecialiseerd onderwijs op GoereeOverflakkee een feit. Ook de gemeente
Goeree-Overflakkee is hierbij een vaste
samenwerkingspartner. Zij zet zorgcoaches in
voor ontwikkeling- en begeleidingsvragen.
Zo krijgen deze leerlingen onderwijskansen
met een voor hen op maat gemaakt onderwijsen zorgaanbod.

Passend Voortgezet Onderwijs

GOEREE - OVERFLAKKEE

meer info
Neem contact op met Connect
of één van de bovenstaande
organisaties.

Koningin Julianaweg 55
3241 XB Middelharnis
T 0187 74 59 60
p.dedreu@connectvo.nl

