
Van Haersmasingel
kader / theoretisch



Hier staan wij voor:

● Openbaar karakter, iedereen is welkom
● Goede sfeer
● Iedereen wordt gezien!
● Kracht uitstralen en geven
● Passie en vakmanschap

Identiteit



Zo werken wij: 

● Maatwerk

● Gelijke kansen

● Plusdocument

● Samenwerken

VHS



Onderwijs maak je samen



Veilige omgeving



Bijvoorbeeld:

We behandelen elkaar online én offline, zoals we zelf óók graag 
behandeld willen worden: vriendelijk en met respect

We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en 
onze mening te geven

Leefregels door leerlingen opgesteld 
 



● Niet van het schoolterrein in de pauzes

● Versterkt mentoraat

● Anti-pestcoördinator

● Aparte onder- en bovenbouwvleugel

● Werken in teams

Geborgenheid



Structuur



Schakelklassen (groep 8+)

Dakpanklassen BK / KT / TH

Doorgaande zorglijn

Veel in huis, maar niet altijd nodig

Aanbod



OOM (onderwijs op maat)

Schakelklassen

1BK en 2BK

1KT (structuurklas)

2KT (structuurklas)

Regulier

1KT en 2KT

1TH en 2TL(H)

Dakpan klassen



Leerlingen met K en KT advies worden geplaatst in een KT klas 
(= Gelijke Kansen)

Na leerjaar 1 naar 2KT of TL

Na leerjaar 2 naar 3K of 3TL

Advies K of KT



● Mentor is vakdocent en ziet leerlingen ongeveer 5 lesuren 
per week.

● Zitten leerlingen waarvan juf of meester zegt dat er 
mogelijk meer (‘mavo’) in zit.

● Niet te grote klas
● Combinatie van theorie en praktijk

-

Typerend voor een KT klas



Eigentijds onderwijs



● Chromebook (via Rent Company)

● Recht doen aan verschillen (gevarieerd lesaanbod)

● Goede leermiddelen

● Prima examenresultaten

●

Belang van digitalisering
 



Op Expeditie

● Bedoeld voor leerlingen b/k 
en k/t.

● Langs de profielen.

● Werken vanuit een 
‘probleemstelling’ waarbij 
toegewerkt wordt naar een 
prestatie of presentatie.

Talentlessen

● Bedoeld voor alle 
leerlingen in de 1e klas.

● Leerlingen kiezen zelf 
waar ze naartoe gaan, 
waar ze affiniteit mee 
hebben.

Modern onderwijs



Ondersteuning 
en aandacht



● Sova (sociale vaardigheidstraining)

● Training tegen faalangst

● Extra hulp mogelijk (bijv TOS of dyslexie, dyscalculie)

● Hulp bij huiswerk

Ondersteuningsmogelijkheden



Leerlingenondersteuning gericht op:

● Leren

● Persoonlijke ontwikkeling

● Sociale ontwikkeling

Passend onderwijs



● Ja, in principe in de klas en soms erbuiten 

● Meeste leerlingen hebben geen extra hulp nodig

● Waar dit wél gewenst is, hebben we veel zelf in hu

Veel ondersteuning?



Toelating
van basisschool naar voortgezet onderwijs



Advies van de basisschool

(ondersteund door Leerling Volg Systeem en Plaatsingswijzer)

● Eindtoets basisonderwijs

● Warme overdracht

Plaatsing en toelating



vóór de zomervakantie:

❏ Kennismaking op school met de mentor en de klas

na de zomervakantie:

❏ Starten met introductiedagen

Nieuwe leerlingen



Hoe informeren wij u:

Persoonlijk contact, korte lijnen

Meerdere malen per jaar: 
○ rapportage van resultaten (via Magister)

○ nieuwsbrieven

Blij met betrokken ouders!



Sfeer proeven?



Open Dag

Dinsdag 31 januari 2023

Talent event

Dinsdag 21 februari 2023

Belangrijke data:



Ook ruimte voor verbinding!

● Schoolreisjes

● Schoolfeesten

● Sportdagen

● Excursies

● Beating Heart

Tot slot…





Voor vragen kunt u met ons 
bellen op telefoonnummer 

0512 - 582345

U kunt ook een mail sturen naar 
Sicco Gjaltema, teamleider 
schakelklassen, BK en KT. 

s.gjaltema@singelland.nl

Meer weten?


