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Mogelijkheden binnen Were Di
• Regulier 

• Basis, niveau 2
• Kader, niveau 3, niveau 4 
• GT, niveau 4

• Kernteam
• Basis, alleen onderbouw
• Kader, alleen onderbouw

• Were Di 3
• Basis, niveau 2
• Kader, niveau 3, niveau 4
• GT, niveau 4



Voor welke leerlingen? 
• Basis, kader en kgt leerlingen

• Een leerling die afwisseling zoekt in denken en doen.

• Een leerling die een opdracht van een docent nodig heeft en binnen deze opdracht een keuze 
wil/kan maken.

• Een leerling die duidelijkheid nodig heeft over ja en nee, respect, waarden en normen.

• Een leerling die gezien moet worden, korte lijnen.

Aanmelding eisen:

• Vmbo kgt
- een positief kader advies basisschool én vanuit de basisschool een aanvullende opmerking kgt
of een gecombineerd advies kader, tl

• Vmbo kader
- een advies basisschool K

• Vmbo basis
- een advies basisschool B



Waar zijn we te vinden?

• Kleinschalig in een grote school

• Tweede etage van het vmbo onderbouw gebouw

• Eigen etage waar 80% van de lessen worden gegeven

• Voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek 
moeten de leerlingen naar een lokaal op een andere etage. 
Het vak sport en bewegen wordt gegeven in het 
sportgebouw.

• Eigen trap, lestijden, pauzes



Hoe geven wij onze lessen?

• Docent gestuurd onderwijs

• Duidelijke planning per les

• De lesplanning moet dezelfde dag af zijn. De oefenstof/opdrachten 
moeten in de les gemaakt worden

• Klas en leerplein of een combinatie ervan

• Boeken, laptop, samenwerken en vakoverstijgende opdrachten

• Nederlands, Engels, Duits of Frans, wiskunde, rekenen, mn1, mn2, 
mm, s&b, tekenen, muziek, handvaardigheid, levensbeschouwing, 
cpt



Van klassikale les naar maatwerk

• Leerlingen starten als groep met de opdrachten

• Aan de hand van de resultaten van de individuele leerling of zorgindicatie kan het 
onderwijsprogramma worden aangepast

• Verschil in hoeveelheid oefenstof, soorten opdrachten, manieren van uitwerken en 
aanpassing in niveau is mogelijk

• Ondersteuning aan het einde van elke lesdag voor huiswerk, steunles en bijles door 
eigen docenten

• Iedere leerling heeft een persoonlijke mentor. In het rooster van elke leerling is een 
overlegmoment met een mentor vastgelegd

• De persoonlijke mentor is de spil in de communicatie tussen leerling, 
ouders/verzorgers en school



Leerlingbegeleiding 
• Team
• Iedere docent is mentor
• Magister
• Remedial teacher in het team
• Extra leerlingbegeleider in het eigen team
• Steunlessen, Nederlands, Engels, Duits/Frans, wiskunde
• Huiswerkondersteuning, plannen en organiseren aan het einde van elke 

lesdag
• Ondersteuningsteam voor extra hulp
• Signaleringstoetsen en schoolvragenlijst
• Hulptraject 1, 2 en 3, steunlessen, pluspas, leerling contact persoon, rots 

& water/ socialevaardigheids training, faalangst reductie training



Competentie les in klas 1 en 2

• Maak van een klas een groep

• Omgang met elkaar, respect, sfeer en PBS

• Leren leren, maken van een planning, omgaan met leerwerk

• Wie ben ik, wat wil ik, waar ben ik goed in?

• Wat wil ik graag doen en wat is er op school mogelijk?

• Project dagen LOB, loopbaanoriëntatie



Excursie en vakoverstijgende projecten

• LOB dagen klas 1 en 2

• Excursies leerjaar 1, Valkerijmuseum, prehistorisch dorp,        
Technopolis (B), Keulen (D)

• Excursie leerjaar 2, Overloon, Rome (I)



De Onderbouw en dan?

Onderbouw
• leerjaar 1, uitstroomniveau

• leerjaar 2, kiezen van een sector

Bovenbouw, leerjaar 3 en 4
• Economie & Ondernemen

• Zorg & Welzijn

• Techniek 
• BWI (Bouwen, wonen, inrichting)
• PIE (Produceren, Installeren, Energie)
• M&T (Motorvoertuigen & Transsport) 



Onze kracht

• Kleinschaligheid

• Docent gestuurd, met duidelijke afspraken

• Afwisseling in theorie en praktijk

• Persoonlijk mentoraat

• Maatwerk binnen alle lessen

• Vast rooster tot 14u15 of 15u05

• Huiswerk ondersteuning aan het einde van elke lesdag door eigen docenten, 
geen maakwerk mee naar huis.

• Steunlessen aan het einde van de lesdag voor Nederlands, Engels, Duits en 
wiskunde/rekenen



Belangrijke data

• Mini lessen, 10 en 24 januari

• Open dag zaterdag 27 januari 09.00 uur tot 13.00 uur

• Inschrijvingen zorgleerlingen
• 29 en 30 januari van 16.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur

• Inschrijven nieuwe leerlingen
• maandag 5 maart 19.00 uur tot 21.00 uur
• dinsdag 6 maart 19.00 uur tot 21.00 uur
• woensdag 7 maart 15.30 uur tot 17.00 uur



Bedankt voor uw aandacht 

• Dhr. J. de Clerck teamleider bk onderbouw

• clr@sgweredi.nl

• 040-2074710

• Vragen?


