Voor ieder kind
de juiste begeleiding
Een soepele overstap naar het voortgezet onderwijs

Een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school
is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn
er nog niet aan toe of hebben juist behoefte aan extra uitdaging.
Anderen missen vanuit thuis de ondersteuning en begeleiding die
nodig is om een goede start te maken op het voortgezet onderwijs.
De scholen in de regio Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en
Lopik willen dat alle kinderen met plezier en zelfvertrouwen naar
school gaan en de kans krijgen zich te ontwikkelen op een niveau
dat bij hen past. Daarom zijn er binnen het Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht verschillende extra mogelijkheden om kinderen verder te helpen in hun schoolloopbaan.

Brugjaar Jan Ligthart – Oosterlicht College Nieuwegein
Het Brugjaar Jan Ligthart is een tussenjaar dat tussen groep 8 en de eerste
klas van de middelbare school in zit. Deze onderwijsvorm is vernoemd
naar Jan Ligthart (1859-1916), een Nederlandse onderwijzer, pedagoog en
onderwijsvernieuwer, die de leerbehoefte van het individuele kind centraal
stelde.
Voor wie?
Voor sommige kinderen is de stap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs nog te groot. Zij vinden het gewoonweg te spannend, hebben een
vervelende periode achter de rug of ze hebben een achterstand met taal of
rekenen. Het Brugjaar Jan Ligthart behoort niet tot het speciaal onderwijs,
maar is bedoeld voor leerlingen waarvan we verwachten dat zij na dit jaar
kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Het gaat daarbij om
kinderen met een vmbo tl, havo- of vwo-advies die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen in een kleine groep van ongeveer twintig
leerlingen wennen aan de middelbare school, zodat de overstap straks
soepel verloopt.
Wat bieden wij?
Leerlingen krijgen de ruimte en mogelijkheid om zich tijdens het Brugjaar
verder te ontwikkelen. Dit doen leerlingen op sociaal-emotioneel gebied,
op het gebied van schoolse vaardigheden en op cognitief gebied.
In het Brugjaar Jan Ligthart worden kinderen begeleid op hun eigen niveau,
maar er is ook veel aandacht voor samenwerking en het functioneren in

‘Mijn zoon gaat nu weer met veel plezier naar school en hij heeft meer
zelfvertrouwen gekregen.’
een groep. Dit gebeurt bijvoorbeeld in gym- en dramalessen. Tijdens het jaar
krijgen leerlingen veel persoonlijke aandacht om te groeien naar het niveau
dat bij hen past. De eerste helft van het schooljaar lijkt nog een beetje op de
basisschool. In de tweede helft van het Brugjaar maken kinderen kennis met
nieuwe uitdagende vakken en met de leraren die daarbij horen. Er is veel
aandacht voor projectmatig werken, agendabeheer, leren plannen en samenwerken. Het Oosterlicht College vindt het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en zich snel thuis voelen.
Aanmelden
De aanmelding voor het Brugjaar Jan Ligthart vindt plaats via een intakeprocedure. De eerste stap bestaat uit een gesprek met de ouders en de leerling.
Daarna vindt nog een gesprek plaats met de leerkracht van de basisschool.
Op basis van deze gesprekken besluit het Oosterlicht College of een leerling
in aanmerking komt voor het Brugjaar.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Matthijs:
j.matthys@oosterlicht.nl Telefoon 030 - 600 48 00
Website: www.oosterlichtnieuwegein.nl/groep-8/brugjaar-jan-ligthart

Onderwijs 10-14 in Houten
Voor de ene leerling komt de overstap van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs te vroeg en een ander is juist eerder toe aan een extra uitdaging.
Speciaal voor deze kinderen is er Onderwijs 10-14. Deze school richt zich op
tieners van 10 tot en met 14 jaar en is gehuisvest bij College de Heemlanden
in Houten.

Voor wie?
Elk kind is uniek en heeft een eigen leerbehoefte. Dit geldt helemaal voor
tieners die volop in ontwikkeling zijn. Onderwijs 10-14 Houten is er voor leerlingen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving én voor
leerlingen die meer tijd en ruimte nodig hebben en de keuze voor het voortgezet onderwijs daarom nog even willen uitstellen. Het gaat hier niet om een
tussenjaar, zoals het Brugjaar Jan Ligthart, maar om een doorlopende leerlijn.
Wat bieden wij?
Onderwijs 10-14 Houten is een school waar de leerling eerder, later óf anders kan invliegen, zodat de leerling kansrijk kan doorgroeien in het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt in een kleinschalige setting met persoonlijke
aandacht, gericht op samenwerken en zelfstandigheid. Onderwijs 10-14
Houten zorgt dat de vakinhoud en de verdieping past bij het niveau van
de leerling. De leerling volgt onderwijs met oog voor kennis, vaardigheden,
creativiteit én groepsgevoel. Met persoonlijke aandacht wordt een kind
uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs wordt op alle niveaus
aangeboden: groep 7 en 8 van het basisonderwijs, vmbo, havo en vwo.
Onderwijs 10-14 volgt de leerdoelen van het reguliere onderwijs.
Samen met de leerling wordt toegewerkt naar het passende niveau van
voortgezet onderwijs. Als de leerling toe is aan een volgende stap, kan hij of

‘Eigenlijk merk ik dat mijn zoon gewoon nog te jong is voor de
middelbare school, hij moet nog groeien in zelfredzaamheid.’

zij uitstromen naar het derde leerjaar in één van de scholen in de omgeving. Zit een kind in groep 6 of 7 van de basisschool? Dan kan de leerling
starten in leerjaar 1 of 2 van Onderwijs 10-14 Houten. Dit komt overeen
met groep 7 en 8 van de basisschool. Zit een kind in groep 8 van de basisschool? Dan is starten in leerjaar 3 van 10-14 een optie, dat is de eerste
klas van het voortgezet onderwijs.
Aanmelden
Om te bepalen of Onderwijs 10-14 Houten echt geschikt is voor een leerling, wordt gewerkt met een aanmeldings-, intake- en plaatsingsprocedure.
Het kan namelijk zijn dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan
deze onderwijsvorm kan bieden. In die situaties is Onderwijs 10-14 niet
passend voor een leerling. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt
u op de website van Onderwijs 10-14 Houten.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja In der Maur:
marjaindermaur@soosvoh.nl contact@onderwijs1014houten.nl
Telefoon 030-6379944 (contact via receptie College de Heemlanden)
Website: www.onderwijs1014houten.nl

School’s cool Lekstroom
Dit regionale project maakt deel uit van School’s cool Nederland.
School’s cool helpt leerlingen bij de overstap van de basisschool naar de
brugklas. De leerlingen krijgen een thuismentor die veelal wekelijks helpt
met schoolzaken. De leerling heeft met dit steuntje in de rug meer kans
op een goede schoolloopbaan.
Voor wie?
Sommige kinderen die naar de middelbare school gaan, hebben een extra
steuntje in de rug nodig. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind moeite
heeft met het begrijpen van de taal, concentratieproblemen heeft, niet
goed kan plannen of zich niet aan afspraken houdt. Een thuismentor
kan hierbij helpen. Deze steun richt zich vooral op het leren omgaan met
veranderingen en het ontwikkelen van leervaardigheden en motivatie die
nodig zijn om goed te presteren in een passende onderwijsvorm.

Wat bieden wij?
Een thuismentor is een vrijwilliger van School’s cool en helpt de brugklasser
bij het indelen van zijn of haar tijd en het bijblijven met de verschillende
vakken. Ook helpt de thuismentor de leerling om op tijd vragen te stellen.
De thuismentor praat met de leerling en ouder(s) over school en kan in
het begin met de ouder meegaan naar ouderavonden op school. School’s
cool is niet hetzelfde als huiswerkbegeleiding of bijles. Natuurlijk helpt een
thuismentor de leerling wel bij huiswerk, maar hij of zij stimuleert de leerling
vooral om het zelf te doen. Meedoen aan School’s cool is gratis, maar het
kost wel tijd en energie. Als een kind wordt begeleid door een thuismentor
van School’s cool maken we met de ouders een aantal afspraken. De thuismentor komt iedere week bij het kind thuis en blijft ruim een uur. De begeleiding start meestal als bekend is naar welke brugklas een kind gaat en eindigt
als de leerling in de tweede klas zit in de loop van het tweede trimester.
Aanmelden
De leerkracht van groep 8 kan inschatten of een kind in aanmerking komt
voor School’s cool en overlegt dit met het kind en de ouders. School’s cool
Lekstroom maakt kennis met de ouder(s) en de leerling tijdens een kennismakingsgesprek op de basisschool. Bij dit gesprek is ook de leerkracht van de
basisschool aanwezig. Het project Lekstroom werkt in de gemeenten
Nieuwegein, Houten en IJsselstein. Het streven is om in augustus 2022 te
starten in de gemeente Vianen.
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‘School’s cool is goed voor
mijn toekomst.’

