De opstapklas
Informatie voor leerlingen
en ouders 2017 –2018
Voor meer infor
matie en andere folders:

vmbo.osgs.nl

‘...een klas bedoeld voor
leerlingen die je ‘nog een
jaartje extra’ zou gunnen.’

De pluspunten van
het Openbaar VMBO Zeist
~
ÌÌ
Op Schoonoord is iedereen welkom.
ÌÌ
De school ligt op een mooi landgoed en is goed bereikbaar met de bus.
ÌÌ
Je kunt kiezen voor regulier onderwijs, het expressie- of het sportprofiel.
ÌÌ
Goede begeleiding en waar nodig extra hulp.
ÌÌ
De leerlingen en docenten kennen elkaar.
ÌÌ
Heldere omgangsregels: we weten wat we van elkaar mogen verwachten.
ÌÌ
Zorgvuldige voorbereiding op de keuze voor een van de vier sectoren
in de bovenbouw.
ÌÌ
Goede mogelijkheden om door te stromen.
ÌÌ
Onze goede examenresultaten.

Open dag
Zaterdag 21 januari 2017
van 10.00 tot 14.00 uur

Informatieavond
Openbaar vmbo Zeist
Blikkenburgerlaan 2
3703 cv Zeist
t 030 691 45 44
f 030 698 21 80
www.osgs.nl
info@osgs.nl
~
het Openbaar vmbo zeist is
onderdeel van de stichting openbare
scholengroep schoonoord

Dinsdag 17 januari 2017
vanaf 19.30 uur

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met:
Dhr. W. Schnoor
plaatsvervangend directeur
w.schnoor@osgs.nl
Mw. B. Blanken
mentor
b.blanken@osgs.nl

Een klas
met een
bijzonder
karakter

Welkom op het
Openbaar VMBO Zeist
~
Het Openbaar VMBO Zeist ligt in
een oud en beschermd natuurgebied.
Je fietst er elke dag met plezier naar toe.
De school is ook goed bereikbaar met
de bus. Ben je op zoek naar een kleine
en leuke school, dan is onze school een
aanrader.
We bieden een rustige en vriendelijke leerom
geving, want de leerlingen en de leraren kennen
elkaar. Dat is gezellig en geeft een vertrouwde
sfeer. Nieuwe leerlingen voelen zich bij ons snel
op hun gemak. De docenten geven duidelijke
uitleg en de opdrachten zijn helder.

De school voor jou
Op Schoonoord is iedereen welkom. De mavo
en het vmbo zitten in aparte gebouwen. Daardoor
wordt de school niet te groot en kent iedereen
elkaar. Wij accepteren en waarderen de verschil
len tussen mensen en staan open voor elkaar.
Elke leerling krijgt de ruimte om zichzelf te zijn.
Het gaat niet om je huidskleur of geloof, maar
om de ontwikkeling van je persoonlijkheid.
Dat is in het hele leven van belang.
Leren met resultaat
De school staat voor leren en presteren. Zo kun
je het beste uit jezelf te halen. Dus, als het in je zit
heb je bij ons een goede kans om door te stromen.

De Opstapklas, de klas
waar je méér leert…
ÌÌ te vertrouwen op je eigen
kunnen.
ÌÌ je eigen leerstijl te 
ontwikkelen.
ÌÌ actief en zelfstandig de stof
te verwerken…
ÌÌ en je je leerachterstanden
in kunt halen.

Wat is de opstapklas?
Dit is een speciale klas voor leerlingen die de
basisschool verlaten, maar eigenlijk nog niet toe
zijn aan het voortgezet onderwijs. Dat kan ver
schillende redenen hebben. Misschien is iemand
erg onzeker en helpt extra steun bij de sociaalemotionele ontwikkeling. Vaak spelen laat
ontdekte leerproblemen een rol, zoals dyslexie
en dyscalculie. Andere kinderen hebben faalangst
of moeite met leren, plannen en hun werk goed
organiseren. Sommigen zijn nog te jong voor het
voortgezet onderwijs. Dan is het moeilijk om
het juiste instroomniveau te bepalen. Met een
‘tussenjaar’ vergroot je de kans om het beste uit
jezelf te halen.

Hoe werkt de opstapklas?
Je krijgt les van een kleine groep docenten die
goed samenwerken. De mentor is hiervan de spil
en de leraren geven meerdere vakken. Je kent
dus iedereen binnen de kortste keren. De ortho
pedagoog en de remedial teacher geven extra
hulp als dat nodig is. Vijf keer per week hebben
we de opstapuren (5 x 2 uur) die besteed
worden aan:
ÌÌspelling en grammatica;
ÌÌhoofdrekenen en cijferen;
ÌÌbegrijpend lezen;
ÌÌwoordenschat;
ÌÌstudievaardigheden en
ÌÌinformatieverwerking.

De opstapklas telt 14 tot 18 leerlingen die les
krijgen van een klein docententeam. Hij duurt
een jaar. Daarna ga je naar de brugklas van het
reguliere vo, dus naar het vmbo, mavo, havo
of vwo. In principe is de opstapklas niet bedoeld
voor lwoo-leerlingen. Voor de specifieke hulp
rekent de school een bijdrage van € 75,-.

Verder krijg je ook de vakken die de andere
brugklassen krijgen.

De mentor
Het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders
is mevrouw Blanken. Zij is de mentor van de
opstapklas. Met haar praat je over de dagelijkse
gang van zaken of over de resultaten. De mentor
kent je goed en geeft bovendien in individuele
gesprekken graag aandacht aan eventuele
problemen.

Algemeen
~
Hoe gaat de aanmelding?
Vanaf 1 november 2016 kan de basisschool je
aanmelden voor de opstapklas. De leerkracht
zorgt voor alle informatie de we nodig hebben.
Hierna volgt het intakegesprek. Ruim voor
sluitingsdatum van aanmelding geeft het team
een gedegen advies over je schoolkeuze.

Wat hebben wij nodig?
De opstapklas kan kinderen de juiste hulp
bieden en daarom weten we graag alles wat
belangrijk is:
ÌÌhet advies van de basisschool;
ÌÌde beschikbare dossiers van deskundigen;
ÌÌhet onderwijskundig rapport;
ÌÌhet leerlingvolgsysteem van de basisschool;
ÌÌde Citotoets;
ÌÌde onderzoeken naar leerachterstanden en
intelligentie.
Tot slot is er een intakegesprek van de leerling
en zijn ouders met de mentor.

