Begeleidingsplan voor de ex-OKANleerling
Als school bieden wij extra ondersteuning & hulp voor ex-OKANleerlingen.
We vermelden hieronder wat je kan verwachten als je een leerling van CLW Connect wordt.
1. INSCHRIJVING & TOELATINGSKLASSENRAAD
1. Inschrijving
- Je wordt ingeschreven in onze school. Er is een gesprek met jou en je
ouders/voogd/begeleider. De leerlingenbegeleider van de school is aanwezig.
- Je start op onze school meestal terug in de Nederlandse les. In de eerste weken van
september is er een toelatingsklassenraad (TKR). Op deze TKR bekijken we of je verder
Nederlandse les moet volgen of je Nederlands voldoende is om naar een klas algemene
vorming (PAV) over te gaan . Afhankelijk van jouw leeftijd en niveau beslist de
klassenraad in welk leerjaar je start. Ook bespreken we of je extra taalondersteuning
(NODO : Nederlands op de opleidingsvloer) ) voor de praktijklessen (BGV) nodig hebt.
- Op het einde van het schooljaar maken we (nieuwe) afspraken over de start van het
volgende schooljaar. Deze worden bij het begin van het nieuwe schooljaar eventueel
aangepast.
2. Toelatingsklassenraad (TKR)
Op de toelatingsklassenraad zijn alle leerkrachten, de directie , de trajectbegeleiders en
de leerlingenbegeleider aanwezig.
Als je tegen advies bent ingeschreven, beslist de TKR of je mag blijven of niet. Dit
gebeurt slechts zeer uitzonderlijk.

2. BASISZORG
Onze school heeft een zeer uitgebreide basiszorg. Onze uitgeschreven basiszorg is
terug te vinden op de website van de school. We noteren hieronder nog een aantal
zaken waar we voor ex-OKANleerlingen extra aandacht aan geven :
1. Welbevinden

- We letten extra op ons spreektempo.
- We gebruiken duidelijke en eenvoudige taal.
- We maken voldoende tijd om woorden, zinnen, afspraken uit te
leggen.
-

Je leerkracht/trajectbegeleider zijn steeds aanspreekbaar bij zorgen/problemen ( bv
afspraken maken, een brief die je niet begrijpt,…)

-

We stimuleren jou om in dialoog te gaan.

2. Taalsteun
- Je mag steeds een digitaal woordenboek & andere hulpmiddelen gebruiken
- Voor praktijk beschikt de school over een leerkracht NODO+
-

-

De leerkracht NODO+ zorgt voor woordenlijsten en beeldmateriaal in functie van jouw
praktijkopleiding
De leerkracht NODO+ ondersteunt jou individueel tijdens de praktijkles door samen met
jou de lesinhoud en opdrachten opnieuw uit te leggen of te herhalen.
De leerkracht NODO+ kan, indien nodig, jou ook op je stageplek of op je werkplek
ondersteunen. Dit gebeurt in afspraak met de stagegever of werkgever.
We zoeken met jou naar een bijkomende opleiding Nederlands buiten de 2 dagen les op
school als je taalkennis nog te beperkt is.
Je trajectbegeleider oefent met jou eventuele sollicitatiegesprekken en ondersteunt jou,
indien nodig, tijdens deze afspraken.

3. Flexibele trajecten
- Je kan een aangepast lesprogramma volgen voor Engels. We kiezen er dan voor om
deze lessen te vervangen door extra Nederlands. Dit wordt samen met jou, je ouders en
de klassenraad besproken.

3. TIPS
-

-

Er bestaan heel wat apps die jou helpen om woorden te vertalen – de bekendste is
google translate: www.googletranslate.be. Als je deze installeert in jouw taal op je gsm,
kan je die ook zonder internet gebruiken. In overleg met de leerkracht, mag je jouw gsm
gebruiken in de klas om woorden op te zoeken.
www.schrijfassistent.be : op deze site kan je tekst ingeven en deze controleren op
schrijffouten.

