Passend Onderwijs op het
Carolus Clusius College: Route 66
Passend Onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Alle scholen voor voortgezet
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio IJssel-Vecht werken
samen om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden.
Op het CCC noemen we de ondersteuning op de weg naar een passend diploma:
Route 66. Binnen Route 66 wordt basisondersteuning en extra ondersteuning
geboden.
Het vormgeven van Passend Onderwijs voor uw zoon of dochter is een
gezamenlijke taak van docenten, mentoren, schoolcoaches en andere deskundigen,
waarbij we afstemmen met de leerling en de ouders.

Basisondersteuning

Binnen de basisondersteuning bieden we de volgende trainingen en lessen aan:
• mindsettraining
• examenvreestraining
• bijlessen door bovenbouwleerlingen (ouderejaars)
• mentorlessen
• dyslexie-/dyscalculietraining.
Verder kan ondersteuning geboden worden door de zorgcoördinator,
orthopedagoog, jeugdgezinswerker, leerplichtambtenaar, jeugdarts/jeugdverpleegkundige, remedial teacher, schoolcoach, cluster 3 begeleiding
(voor chronisch zieke leerlingen en/of leerlingen met een lichamelijke beperking).

Extra ondersteuning: VIP-route

Een kleine groep leerlingen heeft meer intensieve ondersteuning
nodig. De extra ondersteuning binnen Route 66 wordt VIP-route
genoemd. Deze extra ondersteuning kan onder andere bestaan uit:
•t A
 anpassingen in de lessen. Veel aanpassingen voor leerlingen
met speciale onderwijsbehoeften zijn zinvol en helpend voor alle
leerlingen.
•t Coachingsgesprekken: oplossingsgerichte gesprekken gericht
op gedragsverandering, bedoeld om de leerling aan te moedigen,
samen praktische oplossingen te bedenken voor problemen en
deze te evalueren.
•t Het doorbrengen van pauzes, maken van toetsen in een rustige
omgeving.
•t Het bieden van een time-out plek om even tot rust te komen.
•t DOC93.
De begeleiding is er altijd op gericht om de leerling zelfstandiger en
zelfredzamer te maken, zodat de leerling klaar is voor de overstap naar
het vervolgonderwijs.
Soms kan het helpend zijn om een diagnose te laten stellen en/of
meer specialistische zorg in te schakelen. In dat geval verwijzen wij u
naar een gespecialiseerde instelling voor diagnostiek en behandeling.
Verwacht u dat uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft,
geeft u dit dan aan bij de zorgcoördinator, Angelique Haan
(zorgcoordinator@hetccc.nl). We kunnen dan voor de start van
het nieuwe schooljaar kennismaken en afspraken maken over
ondersteuning. Dit kan natuurlijk ook in de loop van het eerste
schooljaar en op ieder moment in de schoolloopbaan.

