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Op het FLEX-College
Het Flex-College
is een kleine
onderwijs voorziening.

Inleiding

Het FLEX-College is een kleine
onderwijsvoorziening voor leerlingen
die kortdurend, extra intensieve
ondersteuning nodig hebben. Deze
voorziening is beschikbaar voor
leerlingen die een korte tijd, maximaal
1 jaar, een andere veilige setting nodig
hebben. Leerlingen moeten minimaal
drie keer twee uur belastbaar zijn op
het FLEX-College.
De leerlingen blijven ingeschreven
op hun eigen school voor
voortgezet onderwijs. Alle scholen
in het samenwerkingsverband VO
Delflanden kunnen gebruik maken van
het FLEX-College.

Aanmeldings- en
plaatsingsprocedure

De school van de leerling vraagt, in
samenwerking met de leerling, diens
ouders, de gedragswetenschapper
van het samenwerkingsverband en de
hulpverlening een arrangement aan
voor het FLEX-College. De Commissie
Toewijzing Onderwijsondersteuning
(CTO) neemt een besluit over de
aanvraag. Na een positief besluit vindt
een intakegesprek plaats.

Het verblijf op het FLEX-College
begint met het intakegesprek waaraan
wordt deelgenomen door de leerling,
de ouders, de direct betrokkenen
van de school, de hulpverleners, de
beoogde mentor van de leerling op
het FLEX-College en de teamleider.
Tijdens dit gesprek worden de doelen
voor het verblijf in het FLEX-College
verder uitgewerkt en benut voor het
formuleren van SMART periode- en de
weekdoelen. Vertrekpunt is uiteraard
het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
dat de stamschool heeft aangereikt
en vooral de daarin geformuleerde
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
In het FLEX-College wordt gewerkt
met een Werkplan FLEX-College. Dat
werkplan kan gezien worden als het
persoonlijk leerplan voor de leerling.
Het lesmateriaal en de toetsen worden
verzorgd door de school waar de
leerling staat ingeschreven. Wanneer
dit schoolwerk er is kan de leerling
starten. Elke leerling heeft een vaste
mentor. De mentor stelt, samen met
de leerling de tussendoelen op en
evalueert deze. Wekelijks houdt de
mentor het logboek van elke leerling
bij in Onderwijs Transparant (OT).
Ouders hebben toegang tot OT en
kunnen daardoor lezen wat de mentor
registreert over de ontwikkeling
van hun zoon/dochter. De mentor
onderhoudt de contacten met ouders,
de stamschool en de hulpverleners.
De mentor wordt ondersteund door de
gedragswetenschapper.

Evaluatie

Het verblijf op het FLEX-College is
opgedeeld in periodes van 8 weken.
Elke periode van 8 weken wordt
afgesloten met een evaluatiegesprek
met de leerling en alle betrokkenen. In
dit gesprek moet worden vastgesteld
of het verblijf op het FLEX-College
wordt voortgezet. Indien besloten
wordt het verblijf niet te continueren,
wordt dit, met een onderbouwing
van de belangrijkste motieven, aan
de stamschool gemeld. Mogelijk
worden ook enkele adviezen verstrekt
in verband met de voortgang van de
schoolloopbaan.

Terug naar school

Er wordt naar gestreefd dat alle
leerlingen terug gaan naar hun school
van herkomst. Soms wordt er een
andere keuze gemaakt omdat de school
van herkomst geen passende plek meer
is voor de leerling. Verwijzing naar een
andere reguliere school voor voortgezet
onderwijs, voortgezet speciaal
onderwijs, een andere onderwijsvorm of
arbeid is dan mogelijk.

