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G E B L E V E N I S!
Sommige groep 8 leerlingen hebben zich door de coronacrisis nog niet
maximaal kunnen ontwikkelen op de basisschool. Dit zou gevolgen
kunnen hebben voor een soepele start in het voortgezet onderwijs.
Het Insula College gaat daarom verder waar groep 8 is gebleven, zodat
leerlingen alle kansen krijgen die ze nodig hebben.
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Extra taal- en rekenonderwijs

Leerlingen die volgend jaar bij ons op school beginnen krijgen,
indien nodig, extra taal- en/of rekenonderwijs om achterstanden
weg te werken en zich volledig te kunnen ontwikkelen. De lessen
worden gegeven door een specialist op dit gebied.

Verlengde periode niveaubepaling

Normaal gesproken wordt in het eerste jaar bepaald op welk niveau
een leerling vanaf klas 2 verder gaat (vmbo, mavo, havo of vwo).
Wij verlengen deze periode na het eerste jaar met minimaal 1 jaar.
Hierdoor hoeft pas in de tweede klas (en op havo/vwo in de derde
klas) een definitieve keuze te worden gemaakt. Leerlingen krijgen
dus langer de kans om zich te ontwikkelen naar het meest passende
niveau.

Samenwerking met het basisonderwijs

Om onze lessen zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van
de individuele leerling, vragen wij de basisscholen om voor de start
van het nieuwe schooljaar zo concreet mogelijk in beeld te brengen
op welke vlakken de leerling eventueel extra ondersteuning kan
gebruiken. In samenwerking met het basisonderwijs ontwikkelen wij
een programma wat hierbij goed aansluit.

MEER WETEN?

Heeft u vragen of wilt u
meer informatie? Neem
dan contact op met
onze teamleiders van de
brugklassen.
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