Overzicht van de ondersteuning van Bindelmeer
College
A. De kracht van de school

Het Bindelmeer College is een bruisende en bloeiende school voor leerlingen van vmbo-basis,
kader en TL (mavo) advies. Voor de vmbo-basis leerlingen hebben wij een MBO-2 route
ontworpen waardoor leerlingen bij ons op school al dat diploma behalen. De school richt zich
op talentontwikkeling en op de krachten van de leerlingen. Hierdoor zijn er veel leerlingen
die eindexamen doen op een hoger niveau dan het basisschooladvies. Wij hebben een
voetbalklas, dansklas, kookklas en technologieklas. Ook in de reguliere klassen is er een
goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Leerlingen in klas 1 hebben een kerndocent wat ervoor zorgt dat de overstap tussen de
basisschool en de middelbare school wat makkelijker wordt. Als leerling van leerjaar 1, krijg
je meerdere lessen van je kerndocent waardoor jullie elkaar snel goed leren kennen en de
kerndocent goed weet wat jij nodig hebt om zo goed mogelijk te presteren.
In de bovenbouw krijg je van ons uitgebreid ondersteuning in het leren kiezen van een
vervolgopleiding. Zo maak je bij ons in het eerste jaar van de bovenbouw een jaar lang
kennis met alle profielen die we aanbieden. Zo heb je een jaar langer om te kiezen en weet je
ook beter wat je kiest doordat je het hebt ervaren.
Verder ligt de kracht van de school in de ondersteuning die wij bieden. We werken graag
samen met verschillende partners om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het
ondersteuningsaanbod is zo samengesteld dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.
In welke vorm dan ook.

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school
Ondersteuning bij
taal- en rekenen
Taal

Dyslexie

Rekenen
Dyscalculie
Ondersteuning bij
intelligentie
Meer- en
hoogbegaafdheid
Disharmonische
intelligentie

Hoe werkt de school hieraan?

De school biedt meerdere uren Nederlands en ondersteunend Nederlands
(ON). Verder werken leerlingen tijdens één van de mentoruren of ONuren met het programma Muiswerk. Muiswerk richt zich op datgene wat
leerlingen nog beter kunnen ontwikkelen en is daardoor voor elke
leerlingen op maat.
Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een taalpas. Deze taalpas
geeft recht op vergrote toetsen en extra tijd bij het afnemen van de
toetsen. Bij behoefte zouden ze extra ondersteuning kunnen krijgen van
onze RT-docent.
De leerlingen krijgen 1 tot 3 uur per week rekenles. Dit verschilt per
cohort en niveau. Leerlingen kunnen via Muiswerk ook oefenen met
rekenen en zo het 1F en 2F niveau behalen.
Leerlingen met dyscalculie zouden extra ondersteuning kunnen krijgen
van onze RT-docent.
Hoe werkt de school hieraan?
Iedere leerling heeft volgens rooster twee uur bijles in de week. Voor
leerlingen die geen bijles nodig hebben is er een programma.
Wanneer nodig worden deze leerlingen begeleid door de Begeleider
Passend onderwijs (BPO). Deze observeert ook tijdens de lessen en geeft
handelingsadviezen aan de docenten.
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Ondersteuning bij
motivatie en leren
Motivatie en
concentratie
Studievaardigheden:
plannen en organiseren,
taakgericht werken
Ondersteuning bij
sociaal-emotioneel
functioneren
Sociale vaardigheden

Angst en stemming
(incl. faalangst)

Omgaan met grenzen

Middelengebruik en
verslaving

Hoe werkt de school hieraan?
Voor leerlingen die een overvol hoofd hebben of onrust/drukte hebben in
hun lichaam, bieden wij een mindfulness-training aan. Ondersteuning
voor motivatie zit een programma in het mentoraat en voor leerlingen
die meer steun nodig hebben, hebben wij schoolcoaches.
In de onderbouw wordt veel aandacht gegeven aan studievaardigheden
door de mentor. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben is
er de training ‘leren, leren’, waarbij de leerlingen nieuwe leerstrategieën
aanleren.
Hoe werkt de school hieraan?
Alle leerlingen in leerjaar 1 krijgen een sociale vaardigheidstraining.
Deze richt zich op onze kernwaarden RON: Respect –
Oplossingsgerichtheid – Nieuwsgierig. Daarnaast zijn er later in het jaar
nog speciale RON-lessen die verder gaan op deze thema’s.
Leerlingen met angst- en stemmingsproblematiek worden aangemeld bij
het Ouder- en kindteam (OKT). Leerlingen met faalangst krijgen een
aparte, op maat gemaakte training op school. Voor leerlingen die door
angst- of stemming niet volledig mee kunnen doen in de klas, is er de
BOP-klas. Dit is een aparte klas in de school waar leerlingen tot rust
kunnen komen en weer kunnen opbouwen naar hun eigen klas.
In ons lesmodel is onder andere aandacht voor grenzen en structuur.
Daarnaast bieden wij de training Rots en Water waarbij leerlingen leren
wanneer zij bij hun standpunt moeten blijven en wanneer het toch
handiger is om mee te bewegen. Verder krijgen alle leerlingen uit
leerjaar 1 en 2 voorlichtingslessen/workshops van Spirit en Bureau
Horizon. Hierbij leren zij hun eigen grenzen aan te geven, grenzen van
andere te herkennen en gepast om te gaan met leeftijdsgenoten en social
media.
In leerjaar 1 en 3 wordt de GGD de “Jij en je gezondheid’-vragenlijst
afgenomen. Wanneer nodig, zet de GGD ondersteuning in.

Ondersteuning bij
fysieke en zintuiglijke
beperkingen
Slechtziendheid,
slechthorendheid,
motorische beperkingen/
beperkte mobiliteit,
beperkte belastbaarheid,
chronisch ziek

Hoe werkt de school hieraan?

Ondersteuning thuis
en vrije tijd
Ondersteuning
thuis/vrije tijd

Hoe werkt de school hieraan?

De school heeft een lift. Voor leerlingen die beperkt belastbaar zijn heeft
de school een aparte klas waarin stapsgewijs gewerkt naar een volledig
rooster. Dit gaat altijd in samenwerking met de jeugdarts en / of
specialistische jeugdhulp.

Wij hebben verschillende naschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt in de
loop van het schooljaar verder uitgebreid (community-school).
In de onderbouw zijn er verschillende projectweken die zowel
verbredend zijn voor thuis als op school. Zo hebben wij de
gezondheidsweek, een week over de multiculturele samenleving en
2

wordt er een week lang aandacht besteed aan weerbaarheid. Daarnaast is
er een uitgebreid gratis sportaanbod na school.
Overige ondersteuning

Hoe werkt de school hieraan?
De school werkt nauw samen met ATOS (Altra thuis en school). Deze
vorm van ondersteuning is helpend voor leerlingen die tijdelijk vastlopen
in de klas. Door de verbindingen met thuis en school is deze vorm van
hulp zeer effectief.
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