Voorwaarden Impulsklas

Ruimte/materiaal:










Lokaal voor 8 leerlingen en 10 volwassenen
Leerlingensetjes tafel/stoel
Thee/koffie faciliteiten
Ruimte om een kring te maken
Stoelen/krukken die makkelijk te verschuiven zijn
(afsluitbare) opbergruimte voor materiaal
Mogelijkheid tot gebruik van kopieerapparaat
Digibord met computer, internet en eigen account
Ruimte voor oudergesprekken 1 x per 2 weken, voor 9 volwassenen




De leerling houdt zich aan de regels die gelden in de Impulsklas
De leerling komt samen met een ouder naar de Impulsklas. Bij afwezigheid van
de ouder, wordt het kind na het bespreken van de doelenkaart naar de klas terug
gestuurd






De ouder is 12 keer aanwezig tijdens de impulsklasochtend
De ouder is verantwoordelijk voor het gedrag en de werkhouding van hun kind
De ouder begeleidt en ondersteunt hun kind
Tijdens de bijeenkomst van de oudergroep heeft de ouder een open en actieve
houding: eigen inbreng, luisteren naar elkaar, elkaar adviseren, elkaar
respecteren
De ouder gaat in vertrouwen om met informatie van de andere ouders/kinderen
De ouder is aanwezig bij het intakegesprek voorafgaand aan het traject, bij bij de
tussenevaluatie en eindevaluatie

Leerling:

Ouders:




School:



Gastvrije, oprechte betrokken houding in de school naar ouders en kinderen
Indien nodig bereidheid van de school om te investeren in onderzoek (b.v. IQ
gegevens, dyslexieonderzoek)/ inzicht geven in onderzoeksgegevens

E-mail: impulsklas@sbodevlieger.nl

Traject:







Leerkracht:





Aanmelden leerling bij PPO-adviseur, aanmeldingsformulier wordt ingevuld door
de intern begeleider. Daarna mailt de intern begeleider dit formulier naar
Chantal Neys, cneys@sbodevlieger.nl
Intake gesprek met ouder(s), leerling, leerkracht, intern begeleider,
Impulsklasbegeleiders
12 dagdelen bezoek aan Impulsklas
Na ong. 3 weken observatie in de klas door Impulsklasbegeleider
Na 6 weken tussenevaluatie met ouder(s), leerling, leerkracht, intern begeleider,
Impulsklasbegeleiders
Na 12 weken eindevaluatie met ouder(s), leerling, leerkracht, intern begeleider,
Impulsklasbegeleiders

Aanwezig bij intakegesprek voorafgaand aan traject, bij tussen- en
eindevaluatie
Dagelijks 6 keer de doelenkaart invullen gedurende 12 weken en dit dagelijks
kort bespreken met leerling
Wekelijks voorafgaand aan Impulsklas de leerling voorinstructie geven en
werk afspreken/meegeven voor 2 keer 45 minuten
Open staan voor observatie in de groep door impulsleerkracht

Intern begeleider:





De intern begeleider zorgt ervoor dat het aanmeldingsformulier is ingevuld
De intern begeleider is aanwezig bij het intake gesprek, de tussenevaluatie en het
eindgesprek
De intern begeleider bewaakt het proces tijdens en na het beëindigen van
deelname aan de Impulsklas
De intern begeleider zorgt ervoor dat eventuele vervolgstappen worden
genomen

E-mail: impulsklas@sbodevlieger.nl

