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vso Daaf Geluk


vso Daaf Geluk is een openbare school voor voortgezet
speciaal onderwijs (vso). We geven voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t
(mavo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).



Onze school is een veilige plek waar leerlingen zich
kunnen ontwikkelen als er sprake is van kenmerken van, dan
wel een stoornis in het autistisch spectrum of van
angstproblematiek.

Ondersteuningsprofiel
Op onze school volgen leerlingen, vanwege hun
prikkel- en spanningsgevoeligheid, onderwijs binnen
een gestructureerde, overzichtelijke en veilige
schoolomgeving.
Deze leerlingen hebben baat bij:


een duidelijke aansturing en een
vertrouwensband.



aansporing om tot leren te komen.



hulp om initiatieven te nemen.



ondersteuning bij sociale misverstanden.

Pedagogisch klimaat
o

Persoonlijke aandacht in een kleinschalige
en overzichtelijke schoolomgeving

o

Kleine klassen, maximaal 16 leerlingen

o

Phv (extra pedagogische inzet) in de klas

o

CVM (duidelijke gedragsverwachtingen)

o

Oefenen van schoolse vaardigheden

o

Vergroten van sociale vaardigheden en weerbaarheid

o

Ondersteuning bij prikkel- en spanningsgevoeligheid

o

Wekelijkse gesprekken tussen mentoren, zorgmedewerker
en teamleider over de klas.

Structuur in de klas


Elke leerling heeft een vaste plek in de klas.



Leerlingen blijven zo veel mogelijk in het lokaal.



Tijdens de les is er vaak gelegenheid voor het maken van
huiswerk.



Indeling schoolbord: planning lesuur links, huiswerk
rechts. Leerlingen krijgen de tijd om huiswerk in hun
agenda te schrijven. Agenda is leidend.



WTG, voorbereid zijn op eventuele consequenties

OPP


Ontwikkelingsperspectiefplan
- Bij de doelen wordt benoemd aan welke vaardigheden
er in een bepaalde periode gewerkt zal worden
- In het plan van aanpak staat vermeld met wie en hoe
de leerling daar mee aan de slag gaat
- Bij de evaluatie wordt beschreven wat het resultaat is



OPP betrokkenheid van leerling (i-beg) en ouders
(op afspraak)

Open Huis



Datum

20 November ?



Locatie

VSO Daaf Geluk

Criteria voor aanmelding


vso Daaf Geluk is voor leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften passend bij ons
ondersteuningsprofiel.



De voorwaarden voor onze school zijn als volgt;
 De leerling beschikt minimaal over vmbo-b, vmbo-k,
vmbo-t, havo of vwo niveau (advies basisschool)
 De leerling is in het bezit van een TLV of er is een TLV
aan te vragen
 De leerling is in staat om klassikaal, diplomagericht
onderwijs te volgen
 De leerling is in staat om op school te komen en daar
aanwezig te zijn

Aanmelding


De basisschool signaleert extra
ondersteuningsbehoeften en noteert deze in een OPP
(start uiterlijk in groep 7 en is besproken met
ouders).



De basisschool bespreekt met ouders de opties die bij
de ondersteuningsbehoeften aansluiten:
trajectbegeleiding in het regulier onderwijs of een vso
setting.

Aanmelding


Basisschool initieert een MDO met de vso Daaf Geluk.
(IB neemt contact op). Vanaf 1 november is het
mogelijk om een MDO aan te vragen.



Als ouders geen MDO willen of nog onzeker zijn,
melden ze aan bij de school van voorkeur en daar
wordt besproken of plaatsing daar mogelijk is. Is dat
niet zo, dan wordt advies gegeven over waar wel



Het MDO gesprek vindt plaats op de vso Daaf Geluk.
De onderwijsconsulent VO is betrokken.

Aanmelding


Basisschool stuurt het OPP en het ingevulde MDOformat naar de vso Daaf Geluk.



De vso Daaf Geluk onderzoekt, op basis van de
aangeleverde informatie, of de leerling passend is
voor de vso Daaf Geluk.



De vso Daaf Geluk geeft aan of een MDO van
toepassing is. Zo ja: maakt een afspraak, zo nee:
verwijst naar een meer passende school.

Vragen?


Mails kunt u versturen naar
p.schoonakker@vsodaafgeluk.nl

