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Zo ziet ons leerweg ondersteunend 
onderwijs eruit
• Kleine klassen
• Twee mentoren per klas
• Extra aandacht
•  Extra hulp zowel bij het leren  

als bij het omgaan met anderen
•  Speciale studielessen en 

mentorlessen
•  In eigen tempo toewerken naar 

examens en diploma’s

Voor leerwegondersteunend 
onderwijs is zo snel mogelijk 
aanmelden belangrijk. Daarnaast 
moet de basisschool een 
onderwijskundig rapport opsturen 
naar de plaatsingscommissie. 
De intern begeleider van de 
basisschool kan u hierover meer 

vertellen en de aanmelding in 
gang zetten. Maar u kunt ook 
meteen contact opnemen met 
mevrouw Walter, afdelingsleider 
leerweg ondersteunend  
onderwijs en zorgcoördinator, 
telefoon 0182 38 27 61 of 
wal@schoonhovenscollege.nl

Soms lopen kinderen op de basisschool achterstanden 
op, of er is door allerlei oorzaken moeite met leren. 
Zonder extra hulp en aandacht kan dat in het voortgezet 
onderwijs erger worden. Het Schoonhovens College 
biedt daarom leerweg ondersteunend onderwijs met 
extra begeleiding. Docenten helpen uw kind met 
plannen en ordenen van opdrachten en huiswerk. En er 
is hulp bij het omgaan met anderen.

De leerlingen krijgen les in 
kleine klassen. Twee mentoren 
per klas bieden extra aandacht, 
hulp en ondersteuning.  
Ook bij het omgaan met 
anderen en bij concentratie-
problemen. De mentoren 
blijven twee jaar bij dezelfde 
klas. De leerlingen kunnen 
hun pauzes houden in de 
aula. Maar er is ook een eigen 
pauzelokaal beschikbaar waar 
het wat rustiger is. Dit alles 
maakt leerweg ondersteunend 
onderwijs overzichtelijk, veilig 
en vertrouwd. Wij hebben 
gemerkt dat leerlingen daar-
door betere resultaten behalen.

Aan het eind van het tweede jaar 
kiest uw zoon of dochter een profiel. 
Als voorbereiding op die keuze draait 
hij of zij vanaf januari in het tweede 
leerjaar mee in een pso-carrousel. 
Pso staat voor praktische sector 
oriëntatie. Het is een voorbereiding 
op de profielkeuze. De carrousel 
bestaat uit veel praktische vakken.

Lekker makkelijk toch?
Echt niet! Ook leerweg ondersteun end 

onderwijs leidt naar examens en 
diploma’s. Blijkt dat te moeilijk dan 
zijn er gesprekken met ouders en 
leerlingen om te zien welke andere 
wegen er zijn.

Niet voor iedereen
Alleen leerlingen die het echt nodig 
hebben, volgen leerweg onder-
steunend onderwijs. Testen moeten 
uitwijzen welk onderwijs en welke 
extra hulp uw kind nodig heeft.

Kleine klassen, extra begeleiding  
en speciale studielessen
•  In het eerste en tweede jaar krijgt  

uw kind les en begeleiding van een 
kernteam. Dat zijn docenten die op de 
hoogte zijn van problemen die je als 
lwoo leerling bij het leren kan ervaren.

•  Uw kind krijgt speciale studielessen. 
Dagelijkse huiswerkbegeleiding is 
mogelijk.

•  Als het nodig is, zoeken we ook buiten 
de school naar de hulp die uw kind 
nodig heeft.

•  Ook in het derde en vierde jaar is 
 er extra begeleiding. De kleine 
 groepen blijven.

EXTRA HULP EN AANDACHT 
VANAF DE BRUGKLAS TOT 
AAN HET EXAMEN 
Dat is leerweg ondersteunend onderwijs.

DE SCHOOLCARRIÈRE 
van uw kind

OVERZICHTELIJK,
veilig en 
vertrouwd

AANMELDEN doet u zo


