Begeleidende tekst bij de diapresentatie

Dia 3
In Joure gaan het Bornego College het OSG Sevenwolden het komend schooljaar nauwer met elkaar
samenwerken. Door de krachten te bundelen kunnen we in Joure een breed en gevarieerd
onderwijsaanbod garanderen.
De komende jaren zullen de aantallen leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs aanzienlijk
dalen. Naast het behouden en uitbouwen van onze huidige kwaliteit willen we onze leerlingen ook
voldoende keuzes aanbieden en ze naast de reguliere vakken ook voorbereiden op onze snel
veranderende maatschappij.

Dia 4
Het aanmeldformulier ziet er dit jaar anders uit. U meldt uw kind aan voor het voortgezet onderwijs in
Joure. Daarna nodigen wij u uit voor intakegesprek. Dat doen we om elkaar alvast wat beter te leren
kennen en eventueel nog vragen van uw kant, bijvoorbeeld over de samenwerking, te kunnen
beantwoorden. Aan het eind van het gesprek wordt de keuze voor een van beide scholen gemaakt.
Wettelijk is het namelijk verplicht dat u, ondanks het feit dat wij het onderwijs op elkaar hebben
afgestemd, een keuze maakt.

Dia 5
Als de aanmelding een feit is komen de leerlingen voor de zomervakantie kennis maken met hun
nieuwe klasgenoten en coach en worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsavond. Deze
avond staat in het teken van kennismaken met de andere ouders en de school. De coach van uw kind
vertelt u over de praktijk van alle dag.

Dia 6
Het komend schooljaar zullen we de volgende onderwijssoorten in Joure aanbieden:

Dia 7
Binnen onze school in Joure zullen wij het onderwijs in klas 1 volgens een nieuw concept aan gaan
bieden. Hierbij spreken wij van een leerzone, maatwerkzone en keuzezone.

Dia 8
Op deze dia ziet u in een schema hoe de zones er in het rooster van al onze eersteklas leerlingen uit
komt te zien. We beginnen elke dag met een maatwerkzone van 45 minuten. Twee dagen in de week
volgen er daarna lessen uit de keuzezone. Deze lessen duren 75 minuten. Afhankelijk van de dag
begint de leerzone dus na de maatwerk- of na de keuzezone. De samenwerking tussen onze beide
scholen vindt vooral plaats in de maatwerkzone en de keuzezone.

Dia 9
In de leerzone zitten de vakken die door vakdocenten worden gegeven. Denk aan wiskunde, Engels,
Nederlands enz. Binnen die vakken wordt toegewerkt naar einddoelen of zelfs voor 4 Mavo in Joure
het examen. In klas 1 worden volgend jaar, afhankelijk van de onderwijsstroom waar je in zit, dezelfde
vakken in dezelfde tijd gegeven. De lessentabellen zullen dan op elkaar afgestemd zijn. We zijn
natuurlijk altijd bezig om onze lessen nog beter te maken maar ook nu zijn de resultaten al goed!

Dia 10
Onze doorstroomcijfers zijn gunstig, dat wil zeggen dat ten opzichte van het landelijk gemiddelde niet
veel leerlingen blijven zitten of afstromen. En zoals in de grafiek te zien is zijn onze examenresultaten
van 4 mavo zeer goed te noemen!
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Dia 11
We gaan even terug naar het schema en zoomen in op de maatwerkzone, de eerste 45 minuten van
elke dag.

Dia 12
Allereerst vindt in deze zone de coaching plaats. De leerlingen zitten tijdens de coaching in hun
Sevenwolden of hun Bornego klas en spreken gemiddeld twee keer per week hun coach. Daarnaast is
er maatwerk waarbij leerlingen extra hulp kunnen krijgen zoals bijvoorbeeld bijles voor een bepaald
vak. Verder vindt er begeleiding plaats op het gebied van bijvoorbeeld faalangstreductie, sociale
weerbaarheid, dyslexie en dyscalculie. Tijdens de begeleiding op deze verschillende onderdelen zitten
de leerlingen van Sevenwolden en het Bornego bij elkaar in de klas.

Dia 13
In deze dia ziet u een overzicht van de taken van de coach.

Dia 14
Een overzicht van wat er naast het coachen nog meer in de maatwerkzone zit. Met opzet zijn
sommige vakjes nog leeg. Nu we de krachten bundelen ontstaan er meer ideeën over hoe we de
leerlingen nog beter zouden kunnen begeleiden, maar wat wij niet willen is nu al praten over zaken die
nog niet zeker zijn. Te zijner tijd zult u vast meer van ons horen.

Dia 15
We keren nog een keer terug naar het schema om in te zoomen op de keuzezone.
Tweemaal in de week kunnen leerlingen kiezen uit modules in de keuzezone.

Dia 16
Wij willen graag dat leerlingen bij ons op school zichzelf goed leren kennen. Ze leren reflecteren en
worden daarbij geholpen door hun coaches. Ze krijgen inzicht in wie ze zijn, waar hun talenten liggen,
maar ook in wat ze nog zouden willen ontwikkelen en leren om goed voorbereid door te stromen naar
de volgende school en onze snel veranderende maatschappij. Ze kiezen daarbij modules en zitten in
de groep met leerlingen van verschillende niveaus en de beide scholen.

Dia 17
Op deze dia zien we categorieën waaronder de modules vallen. Momenteel worden deze modules
doorontwikkeld door onze docenten. Zij ontwikkelen vanuit hun vakkennis maar ook vanuit hun eigen
passie en talenten. De leerlingen kiezen voor 8 weken 1 module of twee modules van 4 weken.
Daarna volgt een nieuwe periode. Leerlingen verzamelen producten of bewijzen van deelname om in
een portfolio te stoppen. Hiermee kunnen zij in gesprekken met hun coach, ouders en anderen
aantonen hoe zij zichzelf ontwikkelen.

Dia 18
We werken samen en zullen dat de komende jaren steeds meer gaan doen. De verschillen tussen de
beide scholen worden steeds kleiner maar zijn er wel. Het Bornego College is een open Christelijke
School en OSG Sevenwolden een openbare school. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
identiteit verschilt.
De duur van de vaklessen in de leerzone is verschillend. Op het Bornego College duren de lessen 60
minuten, op Sevenwolden is dat 75 minuten. Afhankelijk van wat je prettig vindt zou je dus kunnen
kiezen voor meer of minder afwisseling van lessen op een dag.
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Daarnaast wordt het gymnasiumonderwijs anders vormgegeven. Op het Bornego College in Joure
kunnen gymnasiasten starten met hun opleiding en deze na drie jaar vervolgen in Heerenveen. OSG
Sevenwolden biedt het gymnasium in het geheel aan in Heerenveen.

Dia 19
De verschillen zijn er dus maar de nadruk ligt vooral op het bundelen van krachten zodat wij de
leerlingen het beste van twee werelden kunnen bieden.

Dia 20
Omdat school ook de plek is voor sociale interactie buiten het lesrooster om staan er zeker bijzondere
activiteiten op het programma.
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