
 

 

vmbo-basisberoepsgerichte leerweg met lwoo 

 
 
Op het Groene Hart Leerpark hebben we vmbo Basis klassen met lwoo. 
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor die leerlingen die wel een regulier 
diploma kunnen halen, maar niet zonder structurele ondersteuning. 
 
Lwoo leerlingen vragen een meer persoonlijke benadering vanwege leerproblemen. Ook kan het 
zijn dat een bepaalde vorm van gedrag extra aandacht vraagt, waardoor het functioneren in 
grotere groepen problemen geeft. 
 
Wat betekent dit concreet? 

 

 Lwoo is geen aparte leerweg, maar maakt onderdeel uit van de VMBO basisberoepsgerichte 
leerweg. Dit betekent dat deze leerlingen het 4e leerjaar ook afsluiten met een centraal 
examen en daarmee een diploma VMBO Basis kunnen halen.  

 

 De klassengrootte van een lwoo klas is maximaal 17 leerlingen. 
 

 Een coach is het aanspreekpunt voor een leerling.  
 

 De coach werkt niet alleen aan de didactische ontwikkeling van de leerling, maar ook aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Extra begeleiding die de coach biedt, gebeurt tijdens het 
begeleidingsuur dat in het rooster is opgenomen. 

 

 De begeleiding wordt vastgelegd in een ontwikkelingsplan. Hier wordt aan het einde van het 
schooljaar op gereflecteerd. 

 

 Iedere leerling heeft vanaf klas 1 een loopbaandossier. Leerlingen leren door opdrachten uit 
het loopbaandossier te reflecteren op gedrag, leer /werkhouding, ervaringen en 
studieresultaten. 

 

 Alle leerlingen krijgen binnen het vak Nederlands extra ondersteuning op het vlak van taal 
en begrijpend lezen. Alle leerlingen krijgen binnen het vak wiskunde extra ondersteuning op 
het vlak van rekenen. 
 

 Eens in de zes à zeven weken worden er leerlingbesprekingen gehouden. Tijdens deze 
besprekingen zijn alle docenten aanwezig die aan lwoo -klassen lesgeven. 

 

 Naast de didactische begeleiding die wij bieden, kunnen leerlingen ook begeleiding krijgen 
op onder andere: Sociale Vaardigheden, Faalangstreductie, Rots en Water. Ook bieden wij 
studiebegeleiding aan. Leerlingen die moeite hebben met bijvoorbeeld het plannen van het 
huiswerk of het toepassen van leerstrategieën kunnen na de les hiervoor begeleiding krijgen 
voor een bepaalde periode. 

 

 Het Intern Ondersteunings Team (IOT) vergadert tweewekelijks. In het IOT worden leerlingen 
besproken die gedrags- of leerproblemen hebben in de klas of waar het docententeam zich 
zorgen om maakt. Het IOT staat de coach terzijde met adviezen. Het IOT kan ook 
doorverwijzen naar externe hulpverlening. 
 
De kosten: 

 Het boekenpakket wordt door de school verstrekt. Voor de kosten van excursies, huur kluisje, 
vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u een factuur aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

 

 De bijdrage in de kosten voor het schoolkamp in klas 1 is € 120,00. (Het kamp is onder 
voorbehoud gezien de ontwikkelingen rond Covid-19). 

 

 De kosten voor gebruik van de iPad zijn €100,00 per jaar. 


