
Voorlichting 

Kernteam



Kernteam

Voor wie?

• Leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoefte in het onderwijs.

• Advies basis of kader



Extra ondersteuningsbehoefte

*LWOO – Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Uitval op didactische gebieden: 
• Uitval op 2 gebieden, meer dan 25% leerachterstand, waarvan één BL of RE 

moet zijn.

*OPP – Ontwikkelperspectief. (rugzakje/LGF)

*Het advies van de basisschool is leidend



Doel

• Onderbouwtraject ter voorbereiding op 

diploma en beroepskeuze

• Thuis voelen op school

• Ik wil iets, ik kan iets, ik ben iemand

• Ondersteuning en begeleiding in onderwijs 

en zorg



Waarin onderscheiden wij ons?

• In kleine groepen (16 lln.)

• Vaste structuur

• Kleine groep gespecialiseerde docenten

• 4 basis vakken (Nederlands-Engels-wiskunde-sport 
& bewegen, Duits alleen voor kaderleerlingen)

• Projecten

• Begrijpend lezen (& rekenen)

• Mentoraat (open/sluit) + LOB

• Extra hulp bij ontwikkeling vaardigheden



Projecten

• Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, 

Kunst & Cultuur, Koken

• Werkplekkenstructuur

• Betekenisvolle opdrachten

• ADSL (Activerende Didactiek 

Samenwerkend Leren)

• Stappenplan

• Presentatie / toets



Open / Sluit / LOB

• Contact met mentor

• Sociaal functioneren  (Wie ben ik in de groep? Hoe doe 

ik tegen een ander?)

• Vaardigheden (Leer mij omgaan met problemen. Leer mij 

trots te zijn op mezelf.)

• Structuur eigen maken (Plannen van huis-/leerwerk. 

Gebruik agenda)

• Wie ben ik? (Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat wil ik later 

worden? Welke keuzes moet ik maken?)



Begrijpend lezen/rekenen

• Remediërend  (aan achterstanden werken) 

• Rekentoets/Leestoets

• Beide 1 uur per week

• Voortgang wordt bijgehouden



Resultaten per klas/leerling



Resultaten per klas/leerling



Extra ondersteuning ontwikkeling vaardigheden

• Plannen en organiseren

• Ordelijkheid en netheid

• Leren leren

• Cognitieve flexibiliteit

• Reeds genoemd: Samenwerken (projecten) en 

sociale vaardigheden (open/sluit/lob)



Kernteam extra’s
(naast alle school brede activiteiten)

• Themadagen/weken

*Introductieweek

*Loopbaan dagen

*Wiskundetentoonstelling

*Taaldorp

*Kerstviering

*Duurzaamheidsdagen

• Excursies

*Efteling

*Den Haag

*Kamp Vught

*Meerdaagse reis Rome

*Alternatief programma



Vragen?

Mail: hed@sgweredi.nl
extra info: lerenophetkernteam.weebly.com


