De Steiger
Aanmelding en toelating

Afspraak en meer weten?

De aanmelding op school gebeurt meestal na een
kennismakingsgesprek. Onder schooltijd worden er
rondleidingen aangeboden. Na aanmelding en het
inzien van de gegevens van een leerling wordt beslist
welke toelatingsonderzoeken gedaan moeten worden.

Voor een afspraak en een rondleiding kunnen ouders
contact opnemen met mevrouw Ange Buczynski, de
zorgcoördinator van De Steiger.

Het Zorg- en adviesteam beoordeelt of een leerling – op
basis van vaststaande criteria - tot De Steiger kan worden
toegelaten. Het advies wordt met de ouders besproken
en voorgelegd aan de commissie toelating van het
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Lelystad.

Bezoekadres:
Griend 50-01, 8225 TZ Lelystad
Postadres:
Postbus 2344, 8203 AH Lelystad
Telefoon:
0320 252 254
Fax:		0320 253 709
Het Bedrijf:
Vaartweg 67, 8243 PD Lelystad
E-mail:
desteiger@eduvier.nl
Website:
www.desteiger.eduvier.nl

Bij dit hele traject staat het belang en de ontwikkeling
van de betreffende leerling centraal, waarbij wordt
gekeken naar de mogelijkheden die de school kan bieden.

De Steiger - Praktijkonderwijs Lelystad

Niet anders
maar uniek!
Praktijkgerichte opleiding
met veel individuele aandacht

Kleine groepen

Scholen verschillen, in manier van werken, in sfeer en in wat
kinderen er (kunnen) leren. Deze folder geeft aan waar De
Steiger voor staat, hoe we ons onderwijs organiseren en op
welke wijze wij de leerlingen begeleiden.

Op De Steiger werken we in groepen van
acht tot twintig leerlingen, zodat we goed
kunnen inspelen op de specifieke leer- en
ontwikkelingsbehoefte van elke leerling.

Het Praktijkonderwijs neemt in het Nederlandse onderwijs een
belangrijke plaats in. Praktijkonderwijs is Voortgezet Onderwijs
voor leerlingen van twaalf tot achttien jaar. De meeste leerlingen
stromen uit naar arbeid. Daarbij kijken we heel goed naar de
mogelijkheden en de interesses van de leerling.

Iedere groep heeft een eigen mentor die zowel
voor de leerlingen als de ouders het eerste
aanspreekpunt is. Er is niet alleen extra hulp bij
het leren, we besteden ook veel aandacht aan
het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Leerlingen worden aangemeld bij De Steiger, omdat ze het
beste een praktijkgerichte opleiding kunnen volgen, met veel
individuele aandacht. Het gaat om leerlingen die, ook met extra
zorg, er niet in zullen slagen een vmbo-diploma te halen. Op
De Steiger kunnen ze voor diverse vakken officiële certificaten
behalen. Voor enkele leerlingen is een diploma op niveau 1
(ROC/AOC) ook haalbaar.

Aan de ene kant biedt de school geborgenheid,
terwijl de school aan de andere kant de sfeer
van het bedrijfsleven uitademt, zoals in de
keuken en de praktijklokalen. Bovendien
beschikt De Steiger over een eigen bedrijf, waar
we allerlei opleidingen ontwikkelen die we
aanbieden in een nagebootste arbeidssituatie.

Algemene schoolloopbaan

Veel individuele hulp
In de onderbouw van de school wordt vooral algemeen
vormend onderwijs gegeven, waarbij leerlingen veel
individuele leerhulp krijgen. In de school zijn diverse ruimtes
daarvoor speciaal ingericht. Daarnaast kunnen leerlingen zich
oriënteren op een beroepsopleiding en leggen ze de basis
voor de overstap naar de praktijkopleiding.
Naarmate leerlingen langer op school zitten, krijgen ze steeds
meer praktijklessen. Dat is belangrijk met het oog op het volgen
van een stage en de latere doorgroei naar een arbeidsplaats.
Vanzelfsprekend zijn er ook activiteiten als excursies en
kennismaking bij instellingen, organisaties en bedrijven.
De Steiger beschikt over een deskundig en gemotiveerd team
als het gaat om de onderwijskundige begeleiding van de
leerlingen.

Stages zijn belangrijk
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Stages zijn heel belangrijk in de ontwikkeling
van de leerlingen van De Steiger. Als leerlingen
vijftien jaar oud zijn, volgen ze de stage cursus
en zijn er mogelijkheden voor een stage in het
bedrijfsleven.
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Allereerst is er een interne stage. Vervolgens ligt
het accent op kennismaking met de arbeidsmarkt
en het opdoen van werkervaring. Zo ervaren
de leerlingen in de praktijk aan welke eisen ze
moeten voldoen om aan de slag te kunnen.
De stage in het vakgebied waar de belangstelling
en mogelijkheden van de leerling liggen, kan
er toe leiden dat een leerling bij dat bedrijf aan
de slag gaat. Sommige leerlingen maken na De
Steiger de overstap naar het ROC.
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De Sprintgroep
De sprintgroep is een groep(je) leerlingen dat start in
het eerste jaar van het praktijkonderwijs en na 1 jaar
misschien de overstap gaat maken naar het eerste jaar
van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(VMBO) met leerwegondersteuning (LWOO).
Op advies van de basisschool blijkt dat sommige
leerlingen nog een jaar moeten ‘rijpen’ of op sommige
gebieden tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben
om de overstap naar het LWOO te kunnen maken.

Verschillende factoren op zowel didactisch als sociaal
emotioneel gebied kunnen hierbij een rol spelen.
De lesstof en aanpak zijn afgestemd op de specifieke
behoeften en vaardigheden van elke leerling en sluiten
zoveel mogelijk aan bij de methoden en werkwijzen die
gangbaar zijn in het regulier Voortgezet Onderwijs in
Lelystad.

