Maatwerkzone
In de maatwerkzone spreek je je coach en krijg je wat jij nodig hebt aan ondersteuning. Dat
verschilt per persoon. De een vindt wiskunde lastig en kiest voor vakhulp wiskunde. De ander wil
versnellen of kan wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken. Het kan allemaal. In deze flyer vind je een
overzicht van vrijwel alles wat we in de maatwerkzone doen. De maatwerkzone staat aan het begin
van iedere dag op je rooster.
Huiswerkbegeleiding
Coaching

Sommige leerlingen vinden het lastig om thuis huiswerk

Iedere leerling bij ons op school heeft een eigen coach.

te maken. Het is er te druk of er is geen goede plek om te

Die zie je in de maatwerkzone. Meestal is het een docent

leren. Bij ons kun je huiswerk onder begeleiding maken en

waarvan je in de leerzone ook een vakles krijgt. De coach

leren in de maatwerkzone (of na schooltijd). Er is altijd een

zie je soms met de hele klas en soms één op één. Zo leert

docent of onderwijsassistent aanwezig die je ook best wil

de coach jou goed kennen en kan hij of zij je helpen

overhoren voor een woordjestoets.

bij het maken van keuzes bij ons op school. Wat zou jij
bijvoorbeeld in de maatwerkzone kunnen doen en welke

LWOO

keuzezone past bij wat jij wilt of kunt? Ongeveer drie

Heb je een LWOO-indicatie? Dan krijg je in de

keer per jaar is er een leerling-ouder-coach-gesprek

maatwerkzone het hele schooljaar één keer per week

(LOC-gesprek). In dat gesprek met je coach en ouder(s)/
verzorger(s) kijk jij hoe het is gegaan op school en kijk
je ook vooruit: wat ga je anders doen? Waar ga je de
komende tijd aan werken?

Dyslexie en dyscalculie
Leerlingen met dyslexie krijgen in de maatwerkzone één
keer per week extra ondersteuning. Die ondersteuning
bestaat uit oefenen met speciale computerprogramma’s
en bijvoorbeeld praten met elkaar over dyslexie. Meer
informatie over dyslexie-ondersteuning vind je in de
speciale flyer. Heb je dyscalculie? Dan krijg je in de
maatwerkzone ook extra ondersteuning.

Pasteurweg 1 & 3 Joure
Een samenwerking van OSG Sevenwolden en het Bornego College
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extra ondersteuning. In periode 1 is dat ondersteuning bij
algemene schoolzaken. In periode 2 richten we ons op taal,
in periode 3 op wiskunde en in periode 4 op wat jij nodig
hebt.

NT2
Leerlingen met een taalachterstand en een
andere moedertaal bieden we in de maatwerkzone
NT2-ondersteuning gedurende het hele schooljaar.

Studiebegeleiding (gericht op leren leren)
Heb je moeite met het overzicht van al het huiswerk, vind
je het lastig om het leren te plannen voor de toets(en),
dan kom je naar de maatwerkzone voor studiebegeleiding.
Hier leer je bijvoorbeeld hoe je je voorbereidt op een toets.

Talentbegeleiding

Training Sociale vaardigheden (Rots en Water)

Versnellen, verdiepen, verbreden of werken aan je

Ook bij de training Rots en Water werk je in 8 tot 10

executieve vaardigheden (vaardigheden die je nodig

lessen aan je zelfvertrouwen. Je leert op een positieve(re)

hebt om succesvol te zijn): dat kan bij Talentbegeleiding.

manier omgaan met leeftijdsgenootjes. Het maakt je ook

Lees er meer over in de speciale flyer.

weerbaarder!

Training Zelfvertrouwen

Vakhulp

Denk je vaak dat je iets niet kunt? Dan kan je

Misschien kun je prima je huiswerk organiseren, maar

zelfvertrouwen wel een boost gebruiken. Bij de training

vind je een vak gewoon wat moeilijker. Dan kun je je

Zelfvertrouwen werken we daar in ongeveer acht

aanmelden voor ‘vakhulp’ in de maatwerkzone. Je kunt

lessen aan. Je leert negatieve gedachten omzetten in

daar vragen stellen of gewoon onder begeleiding van een

positieve(re) gedachten.

docent werken aan het huiswerk.

The place to be!

