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Welkom
Inloop (inloggen via ‘Hangout’/ Meet) 



Programma 

15.15- 15.30 Inloop, inloggen via ‘google hangout’/ Meet

15.30- 15.50     Algemene informatie
● Doel en verwachtingen van vandaag        
● Onderwijsaanbod VierTaal College Schagen
● Overeenkomsten en verschillen tussen 

regulier Voortgezet Onderwijs en VierTaal College Schagen

 In gesprek over:
● Startklas
● VMBO/Schakelstroom en Praktijkstroom
● Zorgstructuur
● Doelgroep; welke leerlingen komen in aanmerking voor VSO cluster 2?
● Aanmelden

15.50-16.00 Afsluiting en vervolgafspraken

  

 



Doel en verwachtingen

     
     Voorstelrondje

Wat zijn mijn verwachtingen?

Wat weet ik al?

Wat wil ik vanmiddag te weten komen?



Onderwijsaanbod 

• Startklas/ leerjaar 1

• VMBO/Schakelstroom
– Vervolgonderwijs
– Na maximaal 3 jaar  -  uitstroom naar bovenbouw (klas 3) VMBO
– Diploma VMBO

• Praktijkstroom
– Uitstroomprofiel arbeidsgericht
– Na 5 jaar uitstroom naar

• MBO
• arbeid of beschermde arbeid
• dagbesteding

– Landelijke erkende certificaten en IVIO examens



VMBO/Schakelstroom

Onderbouw VMBO: 
Basis, Kader en Theoretische Leerweg (TL)

Uitstroom na maximaal 3 jaar naar bovenbouw VMBO

Alle reguliere VMBO vakken, leergebieden en methodes

Alle VMBO sectoren of profielen mogelijk

Overstap tussentijds mogelijk naar
Praktijkstroom VierTaal College Schagen 

Samenwerking met Regulier onderwijs 



Praktijkstroom
   Uitstroom naar:

- arbeid/ beschermde arbeid
- dagbesteding
- MBO

   Leerlingen van 12 tot 18 jaar
   5 jarig traject

   Drie fasen:
- Oriëntatie      (interne stage)
- Beroepsgericht    (begeleide externe stage)
- Transitie       (zelfstandige stage) 

   Portfolio, (landelijk erkende) branchegerichte 
   certificaten en IVIO examens
 
   Samenwerking met erkende leerwerkbedrijven



      Cluster 2 expertise

•Lessen communiceren

•Leerlingvolgsysteem 
Communicatieve Vaardigheden
Logopedist

• Ondersteunende middelen

• Psycho-educatie (lessen en projecten)

Wat is TOS?  Wat is SH?  Wat is ASS?
Hoe profileer ik mijzelf?
Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat heb ik nodig?

 



    Sociaal Emotioneel Leren
        Positive Behavior Support (PBS)

Veiligheid
- Ik houd rekening met een ander
- Ik respecteer de ander
- Ik draag bij aan een positieve/prettige sfeer
- Ik ga positief met een ander om
- Ik gebruik materialen en ruimtes waarvoor ze zijn bedoeld

Vertrouwen
- Ik behandel de ander zoals ik zelf behandeld wil worden
- Ik houd mij aan de afspraken en spreek anderen daarop aan
- Iedereen mag zijn zoals hij is, dat accepteren wij van elkaar

Zelfstandigheid
- Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe en wat ik zeg
- Ik draag zorg voor mijn eigen spullen en die van de ander
- Ik denk zelf na over oplossingen

 

Stop-Loop-Praat

Leefstijl lessen

Leerlingenraad

Metingen 
2 keer per jaar



        Handelingsgericht werken

 Ouder(s)School
Mentor

MDT
zorgteam en 

ouders/leerling

Coachgesprekken 
mentor-leerling

Groepsbesprekingen 
mentor-docenten-logopedist- 

zorgcoördinator-gedragskundige

Leerling



Pijlers van ons onderwijs

• Onderwijs op maat
• Taal
• Communicatieve vaardigheden
• Sociaal emotionele ontwikkeling

Uitgangspunt/vraag is altijd:

Wat zijn de mogelijkheden en de 
onderwijsbehoeften?
Wat is nodig voor een juiste uitstroom (naar 
vervolgonderwijs of arbeid)?



Criteria cluster 2 arrangement

Communicatieve redzaamheid is zeer gering

TOS: testresultaten

SH: mate van gehoorbeperking

BA: communicatief niet redzaam anders aangetoond



Filmpjes over de school
Ervaringen van (oud-)leerlingen

   
   Wat is TOS? - Tabarek (TOS ambassadeur van VierTaal CollegeSchagen)

 
                                  

                                  Cheyenne (ambassadeur slechthorendheid VierTaal College Schagen) 
met een oproep! 

                      Mijn TOS en ik - VierTaal leerlingen vertellen

    
   Leren Zichtbaar Maken - VierTaal College Schagen

https://www.youtube.com/watch?v=YXuH7B20Jc8
https://www.youtube.com/watch?v=6X1Mup1t-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=6X1Mup1t-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=0zIrKshoNQw&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=l8GUpeNP5vY&t=4s


  Vragen en afsluiting/vervolgafspraken 

• Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een individueel 
gesprek of een rondleiding door de school

• Het MDT (multidisciplinair team) van VierTaal College Schagen kan 
desgevraagd ‘meelezen’ (meedenken) bij vragen over een leerling

Op welke vragen heb ik antwoord gekregen?
Welke vragen zijn (nog) niet beantwoord?



     Aanvullende informatie
      Aanvullende vragen?

Vragen over welke leerlingen in aanmerking komen 
voor VSO cluster 2?
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een
individueel gesprek of een rondleiding

        Iris van der Burgh: i.vanderburgh@viertaal.nl
Helga Develing: h.develing@viertaal.nl
Iris Oomen: i.oomen@viertaal.nl 

Aanmelding/aanmeldpunt
Aanmelden?
Selma bakker
Telefonisch spreekuur maandag t/m donderdag, 9.00 -11.00 
T: 0224-299594 
E: aanmeldpuntnhn@viertaal.nl
A: VierTaal College Schagen, Hoep 28, 1741MC Schagen

Algemene informatie:
Adres: Hoep 28, 1741 MC Schagen
T:    0224 - 21 40 71
E: viertaalcollegeschagen@viertaal.nl
Website:    http://www.viertaalcollege-schagen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/VierTaalCollegeSchagen
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Tot ziens!

  


