Informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers

Wat is de Bovenschoolse Voorziening InZicht?
Je gaat binnenkort starten op Bovenschoolse voorziening InZicht. InZicht is een
kleine voorziening waar leerlingen opgevangen worden die om wat voor reden dan
ook het (tijdelijk) niet redden binnen hun eigen school. Er zijn drie groepen op InZicht;
één observatiegroep en twee structuurgroepen. In de observatiegroep komen
leerlingen waarvan we nog niet precies weten wat er aan de hand is. Er is één
structuurgroep waar leerlingen in zitten die lang thuis hebben gezeten, angst hebben
om naar school te gaan of leerlingen, die behoefte hebben aan structuur en rust. In
de andere structuurgroep zitten leerlingen die wat meer uitgesproken zijn en
structuur nodig hebben. Er is een team van docenten dat met jou gaat kijken wat jij
nodig hebt om op een passende onderwijsplek terecht te komen.

Programma
We starten iedere dag om half negen met ontbijt. Je hoeft hier niets voor mee te
nemen, wij hebben van alles in huis. Na het ontbijt ga je aan de slag met je
schoolwerk. De meeste leerlingen werken gewoon door in de boeken van de school
van herkomst. In een enkel geval zorgen wij voor boeken. Iedere week maak je met
jouw docent van InZicht een planning waar je die week aan gaat werken. Om half elf
is er een kleine pauze van een kwartier en om half één een pauze van een half uur.
Tijdens de pauze blijf je op het schoolplein. We hebben voor diegene die echt niet
zonder kunnen een rookplek ingericht dat waar je, indien je toestemming hebt van je
ouders/ verzorgers, mag roken. Er is altijd toezicht op het plein.
In de middag wordt er gewerkt met een activiteitenprogramma. Dit is iedere dag
verschillend. Er wordt rots&water training gegeven, er is gym, een InZichtuur, er
wordt voorlichting gegeven, er wordt tijd besteed aan creativiteit en er wordt soms
gekookt. Tijdens het middagprogramma heb je ook les van docenten van andere
klassen, zodat je alle docenten leert kennen.

