Het SchoolOntwikkelingsPlan van HOGELANT op A4 v19-20
Hogelant is een kleine veilige VMBO onderbouw school met 132 leerlingen. Als
basisondersteuning geven wij onderwijs aan leerlingen met leerachterstand die extra zorg
en ondersteuning nodig hebben bij het leren en/of in het omgaan met anderen. Hiermee
voldoen wij aan de Amsterdamse Norm. Ons specialisme is dat wij dit ook kunnen als
leerlingen gedragsproblemen hebben, maar aanspreekbaar zijn en zij door luisteren
leren van onze hulp en begeleiding. Onze leerlingen komen uit het (speciaal)
basisonderwijs en van VMBO scholen als het leren daar nog niet lukt.
Hogelant schakelt haar leerlingen zo snel als mogelijk naar scholen waar ze hun
diploma gaan halen. Meestal is dat na het 2e leerjaar, soms al eerder. Daarvoor
stellen wij een ontwikkelingsperspectief op met daarin de startsituatie en het
te verwachten uitstroom moment en niveau. Dan hebben wij de leerlingen zo
geholpen dat het leren hen gaat lukken. Soms is daar ook de hulp van
zorgpartners buiten de school voor nodig.
Hogelant verzorgt meer en meer onderwijs aan zij-instromende leerlingen.
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UITSPRAKEN
Op Hogelant zitten leerlingen met leer-, gedrags- en/of houdingsproblemen.
Via School Wide Positive Behaviour Structure werken wij aan verandering.
Onze leerlingen zijn met woorden te corrigeren.
Wij werken met klassen van maximaal 16 leerlingen.
Wij werken aan een relatie met onze leerlingen en dagen hen uit tot presteren.
Leerlingen maken met hun mentor een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP).
Leerproblemen worden individueel of in kleine groepen binnen de klas
aangepakt.
Onze ouder- en kind adviseur (OKA), onze BPOers, ortho-pedagoog, Atos
medewerker en schoolarts zijn beschikbaar voor advies en begeleiding.

Wij voeren
ontwikkelingsgesprekken
met leerling en ouders

Wij geven digitaal
ondersteund
onderwijs

De pauze is voor
docenten werktijd
bij en met de
leerlingen

Wij geven rust,
regelmaat en
eenduidigheid

Wij zijn een
gezonde school
die werkt met
een gezonde
kantine , veel
gym en ook
TOPSCORE sport
na schooltijd

Op
Hogelant zijn wij
verantwoordelijk
voor elkaar

Onze leerlingen leren
kritisch kijken naar
hun werk, hun
werkhouding en
gedrag

-

Ouders zijn
welkom

Het probleem van
vandaag heeft
vandaag ook een
oplossing

De producten
van onze
leerlingen zijn
zichtbaar in de
school

Hogelant heeft een sterk
mentoraat met minimaal
5 vaste contactmomenten
met leerlingen en hun
ouders/verzorgers

Leerlingen en ouders
zijn dagelijks digitaal
op de hoogte van
huiswerk en prestaties
Wij
werken
met de
Hogelant
code

PRAKTIJK
De leerlingen
weten waarvoor ze
werken

Onze lessen
worden ook op
locatie gegeven
(bieb, musea,
theater, enz.)

Wij begeleiden onze leerlingen zo dat zij:
verantwoordelijkheid kunnen dragen;
anderen respecteren;
kunnen reflecteren op het eigen gedrag;
weten wat ze kunnen en weten wat ze willen bereiken;
weten om te gaan met waarden en normen;
positief zijn ingesteld;
trots zijn op wat is bereikt.

