Aanvraag extra ondersteuning op het Liemers College
schooljaar 2021-2022

Het Liemers College biedt onderstaande mogelijkheden voor extra ondersteuning.
Brugklastraining is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de
overstap van de basisschool naar het Liemers College. De brugklastraining bestaat uit 4
bijeenkomsten. De leerlingen zullen praktische aanwijzingen krijgen over verschillende
situaties die ze in de brugklas tegen kunnen komen. Doordat de leerling weet wat hij/ zij kan
verwachten op de nieuwe school, worden spanningen minder of weggenomen en kan de
leerling zich verheugen op de overstap. Deze training wordt op elke locatie gegeven.
Trajectgroepbegeleiding is een arrangement voor leerlingen die dagelijkse of wekelijkse
extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat om leerlingen met een complexe of
meervoudige problematiek (leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen). Het
uitgangspunt is hierbij dat de leerling zo veel mogelijk deelneemt aan de reguliere lessen.
De structuurklas is een arrangement voor VMBO BB-KB leerlingen met
ondersteuningsbehoeften die vallen tussen het VSO en VO. De structuurklas bestaat uit
maximaal 12 leerlingen. Het docententeam bestaat uit 2 vaste docenten waarvan één
ervaren mentor van het VSO Briant College.

Naam:
Geboortedatum:
School van herkomst:
Emailadres contactpersoon school
van herkomst:
Locatie van aanmelding:
Niveau van aanmelding:

Gewenste extra ondersteuning:
o

Brugklastraining

o

Trajectgroepbegeleiding

o

Structuurklas

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerling?

Mee te sturen:
Relevante verslaglegging van diagnostiek en behandeling

o
o
o
o
o
o
o

Intelligentie onderzoek
Didactisch niveau
Sociaal emotioneel onderzoek of begeleiding
Verklaring van stoornis
OPP
Handelingsplannen
Overig…..

Naast de reguliere aanmelding kan de basisschool dit ingevulde formulier vóór 14
maart zenden naar:
Locatie Zonegge en Landeweer: Judith Hoekstra, e-mail: j.hoekstra@liemerscollege.nl
(06-23590675)
Locatie Heerenmäten: Elise Winkelhorst, e-mail: e.winkelhorst@liemerscollege.nl
(06-34339480)
Locatie Didam: Suzanne Wesselink, e-mail: s.wesselink@liemerscollege.nl
(06-34339475)
Als de aanvraag extra ondersteuning binnen is, zal de desbetreffende ondersteuningscoördinator contact opnemen met de basisschool. Het Liemers College heeft maximaal zes
weken om te onderzoeken of de ondersteuning geboden kan worden. Indien de
ondersteuning niet kan worden geboden, zoekt het Liemers College in overleg met de
basisschool en ouders een andere school.

