Informatie voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
Wat is InZicht?
Je gaat binnenkort starten op Bovenschoolse voorziening InZicht. InZicht is een kleine
onderwijsvoorziening waar leerlingen opgevangen worden die om wat voor reden dan ook het
(tijdelijk) niet redden binnen hun eigen school. Er zijn drie klassen bij InZicht; één observatieklas en
twee structuurklassen. In de observatieklas komen leerlingen waarvan we nog niet precies weten
wat er aan de hand is. Er is één structuurklas waar leerlingen in zitten die lang thuis hebben gezeten,
angst hebben om naar school te gaan of leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.
Leerlingen in deze klas hebben soms elders behandeling en komen deels naar InZicht, anderen
werken middels een opbouwschema terug naar volledige schoolgang. In de andere structuurklas
zitten leerlingen die wat meer uitgesproken zijn en veel 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. We gaan met elkaar kijken naar wie jij bent, wat werkt en wat er
nog geleerd kan worden en hoe je dat dan het beste kunt doen. Hier hebben we regelmatig
gesprekken over met je ouders/ verzorgers en eventueel betrokken hulpverleners. Ook blijft de
school waar je vandaan komt betrokken en hebben wij een gezinsspecialist die regelmatig aanwezig
is.
Wat we bij InZicht erg belangrijk vinden is dat je goed in je vel komt te zitten en dat er gelachen kan
worden. Humor is dan ook een van onze pijlers. Wat we nog meer belangrijk vinden is: het samen
doen, gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, gebruik maken van elkaars kwaliteiten,
veiligheid, gezien worden, nieuwe kansen en mee bewegen. Dit kun je dan ook van ons, als team
verwachten en we gaan het jou ook leren.
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. Er is altijd toezicht op het plein. Op dinsdag start je als
enige dag op 09:45 uur. Je begint in de klas met je schoolwerk en daarna gaan de klassen uiteen in
verschillende activiteiten. Er is een schoolwerkklas, een project in de school‐klas (dit project verschilt
per keer) en er is VAI. VAI staat voor Voetbal Academie InZicht, iedere dinsdag gaan er een aantal
leerlingen op het voetbalcomplex van Hermes aan de slag met elkaar. Er wordt gevoetbald, gegeten
en een tijd aan schoolwerk besteed. Samenwerking staat hier hoog in het vaandel.
In de middagen op maandag, woensdag en donderdag wordt er gewerkt met een
middagprogramma. Dit is iedere dag verschillend. Er wordt Rots&Water training gegeven, er is gym,
een InZichtUur, er wordt voorlichting gegeven vanuit de gemeente, er wordt tijd besteed aan
creativiteit en wordt er met regelmaat gekookt. Ook doen we projectblokken waar film en muziek

aan de orde zijn. Tijdens het middagprogramma heb je ook les van docenten van andere klassen,
zodat je alle docenten leert kennen.
Sinds schooljaar 2017‐2018 heeft InZicht een samenwerking met de Yets Foundation en het Ilex
College. Hierdoor is het mogelijk dat een aantal van onze leerlingen mee mogen basketballen bij de
Yets Foundation. Voor meer informatie hierover zie www.yetsfoundation.nl

