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Ondersteuning op het Sondervick

Lekker in je vel op het Sondervick College
Wanneer je goed in je vel zit, gaat leren vaak
vanzelf en met veel plezier. Op het Sondervick
College doen we enorm ons best om ervoor
te zorgen dat je het naar je zin hebt. Heb je
het toch even wat moeilijker, dan kun je altijd
terecht bij je mentor.
Heb je meer ondersteuning nodig dan op
klasniveau en/of door je mentor geboden kan
worden? Dan gaan we samen op zoek naar een
passende oplossing. Denk aan:
• Rots en Water-weerbaarheidstraining
• Plusklas
• Faalangstreductietraining
• Examenvreestraining
• Time Out

Mentor als aanspreekpunt
Iedere klas heeft een eigen mentor. Samen
met jou en je klasgenoten werkt je mentor aan
de sfeer in de klas. Je mentor kent jou goed en
problemen los je samen met hem/haar op. Je
mentor onderhoudt contact met je ouders. Later speelt hij/zij een belangrijke rol bij je keuze
van een vervolgopleiding.
De mentor geeft naast het eigen vak ook mentorlessen. Tijdens deze lessen besteed je aandacht aan het inplannen van je huiswerk, het
leren werken op de laptop en hoe je efficiënt
kan leren. Heb je eens wat extra begeleiding
nodig, dan kan ook één van de leerlingencoaches je helpen.

• Rots en Water-weerbaarheidstraining
Dit is een weerbaarheidsprogramma dat gaat
over samenwerken, samen spelen en samen
leven. Je leert jezelf onafhankelijk op te stellen
(als een rots) en eigen keuzes te maken. Maar
je leert ook hoe je met anderen praat, hoe je
luistert en leeft (als water).

Leerlingencoaches
Leerlingencoaches begeleiden leerlingen met
een specifieke, intensievere ondersteuningsvraag. Op al onze opleidingen zijn leerlingencoaches aanwezig.
De leerlingencoach coördineert en is verantwoordelijk voor:
• leerlingen met een diagnose (lees: autisme,
ADHD/ADD, ODD, etc.);
• leerlingen met een niet-problematische
fysieke of psychische beperking;
• leerlingen met een beheersbaar
motivatieprobleem;
• leerlingen met een beheersbare c.q.
incidentele vorm van agressie.

Trainingen
In de brugklas volg je twee trainingen met je
hele klas:
• L eren leren-training
De ‘Ik leer leren’ training gaat in op plannen en
organiseren, woordjes leren, slim teksten leren
lezen, samenvattingen maken en mindmappen.

door jouw basisschool) kunnen wij lezen of je
in aanmerking komt voor extra ondersteuning.
Deze ondersteuning en begeleiding start direct
in de brugklas.

Schakelklas

Aangepast traject

Soms komt de stap naar het voortgezet onderwijs net te vroeg. Sociaal emotioneel zijn
sommige leerlingen er nog niet aan toe en nog
een jaar groep 8 is vaak niet de oplossing. Voor
die leerlingen hebben we binnen het vmbo de
‘Schakelklas’: de schakel tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Je krijgt
dezelfde vakken als alle andere brugklasleerlingen, maar je hoeft nog niet aan de verschillende docenten en lokalen te wennen. Bijna
alle lessen worden gegeven door één docent in
één lokaal, net zoals op de basisschool. Daarnaast is er natuurlijk extra aandacht voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens het
eerste jaar begeleiden we je zodanig dat je het
tweede leerjaar kunt volgen in een reguliere
vmbo klas.

Soms hebben leerlingen tijdelijk buiten de klas
begeleiding nodig. Dit kan zijn na langdurige
ziekte of vanwege het gedrag in de klas. Voor
elke leerling wordt een individueel programma
opgesteld.

Na een aanmelding op het Sondervick College
kan op advies van de basisschool en in overleg
met je ouders besloten worden dat je naar de
Schakelklas gaat.

Soms lopen meerdere leerlingen tegen hetzelfde probleem aan. Daarom biedt het Sondervick College een aantal sociaal-emotionele
trainingen aan waaraan leerlingen gezamenlijk
kunnen deelnemen.
• (Structuur)Plusklas
In de Plusklas krijg je extra ondersteuning bij
het plannen van je huis- en leerwerk.
• Faalangst/examenvreestraining
Dit is een training die je helpt om spanningen
beter onder controle te krijgen.

Extra ondersteuning op maat
Je krijgt de aandacht en deskundige begeleiding die nodig is om op je eigen niveau het
onderwijs zo goed mogelijk te kunnen volgen.
In het onderwijskundig rapport (samengesteld

Op onze website (www.sondervick.nl) vind je
meer informatie over de verschillende vormen
van ondersteuning die het Sondervick College
je kan bieden. Neem een kijkje!

