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Onderwijstype

Het Heer Bokel College is een HAVO voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs en biedt onderwijs op  havo-niveau aan alle

leerlingen en eventueel vwo-niveau aan specifieke leerlingen. Onze roosterstructuur is gelijkwaardig aan een reguliere

school. Dat betekent een lesrooster met wisselende lessen en lokalen, waarbij  de lessen door vakdocenten gegeven

worden. Elk lesuur is er in principe een andere docent die de  les geeft. De leerlingen kunnen een officieel havo-diploma

halen. Op dit diploma staat de naam van de reguliere school met wie wij samenwerken.

Doelgroep

Onze leerlingen zijn in de leeftijd van 12 tot 20 jaar en hebben onderwijsbelemmeringen ten  gevolge van

hoofdzakelijk internaliserende psychiatrische problematiek. Autisme, ADHD,  angststoornissen en depressie

zijn de meest voorkomende diagnoses, die zowel enkelvoudig als  in comorbiditeit voorkomen.

Leerlingen van het Heer Bokel College zijn in staat om in klassenverband onder leiding van een  leerkracht te

leren en te leren samenwerken. Daarnaast zijn zij in zo’n mate flexibel dat zij om  kunnen gaan met

verschillende docenten en lokaal wisselingen. Sommige leerlingen moeten hier in  het eerste jaar nog een

ontwikkeling in doormaken, maar zijn leerbaar op dit punt.

Leerlingen hebben op hun vorige school voldoende vakken gevolgd en basisvaardigheden  aangeleerd zodat een

passend profiel voor de havo kan worden gevormd. In de basis moeten deze  leerlingen een IQ hebben dat past

bij de havo, namelijk een totaalscore van minimaal 110. Vanzelfsprekend is dit IQ niet leidend.
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Om een plek op het Heer Bokel College te kunnen krijgen, heeft een leerling een

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig en een onderbouwd advies voor  havo van de  verwijzende

school.

Specifieke voorzieningen Online lessen: 1x per week mogen de lln een dag online de lessen volgen

Doel: welbevinden van de lln vergroten en inherent daaraan het leerrendement verhogen.

Rots en Water:

Doel: vergroten weerbaarheid en sociale vaardigheden (Klassikaal)

Executieve functies:

Doel:vergroten van de executieve vaardigheden in de onderbouw 1 x per week(Klassikaal)

Sociale vaardigheidstraining:

Doel: vergroten sociale vaardigheden van de leerlingen, het stimuleren van een veilig, prettig klimaat in de klas.

Trainingen:

Faalangstreductietraining, Powercoaching, SOVA op individuele basis of in kleine groepen

Praktische vaardigheden en koken:

Doel: lln die vaardigheden aanleren die zij in de praktijk naast de schoolse vaardigheden nodig hebben.(Klassikaal)

Hoogbegaafdheid:

Wij hebben vanaf leerjaar 2 een pilot voor beperkte groep hoogbegaafde leerlingen. Pre toetsing en een peergroep vormen

een belangrijk onderdeel.

Specialisten Rots & Water trainers, schoolcoaches, decaan, orthopedagogen
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Samenwerking

Het Heer Bokel College is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO. Wij  werken nauw samen hen op

het gebied van de lln en innovatie.

Daarnaast werken we intensief samen met de verschillende wijkteams, schoolarts en  leerplichtambtenaren.

Samenwerking met een reguliere vo school Wolfert Dalton waardoor lln een regulier diploma halen. Maar ook

met de VAVO en allerlei verschillende scholen  variërend van basisschool tot aan het hbo.

Voor meer informatie bekijk het schoolplan van Yulius Onderwijs en de schoolgids via www.yulius.nl/onderwijs/
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