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Voor het PGO en het VMBO is een 
transitiedocument opgesteld, dit om 
te zorgen voor een goede, volledige 
overdacht vanuit het VSO naar de 
vervolgplek. Binnen het PGO gaat dit 
document mee naar de 
dagbesteding, de overdracht van 
school naar de dagbesteding wordt 
begeleid waardoor het 
transitiedocument een waardevolle 
toevoeging is.  
Binnen het VMBO heeft het 
document echter nog een goede 
toegevoegde waarde. De begeleiding 
naar het MBO en de begeleiding 
nadat een leerling gestart is bij het 
MBO zeer nihil. Vanuit de VMBO-
afdeling  zijn er overleggen met 
Steunpunt Noord om  een goede 
begeleiding op te zetten. Dit komt 
aan de bod schooljaar 2022-2023.  

 

Leerroute 3 en 4 zijn 
thematisch gaan werken in 
de klas, hiervoor zijn de 
doelen aangepast zodat dit 
goed uitgevoerd kan worden.  
Aankomend schooljaar wordt 
het thematisch werken 
verder doorgevoerd bij 
vakken zoals muziek, 
bewegingsonderwijs, 
beeldende vorming en 
drama.  

 Voor het VMBO is het 
lesprogramma 
aangepast over de 
verschillende leerjaren.  
Er zal vanaf 
aankomend schooljaar 
gewerkt worden met 
praktijkaanbod voor de 
VMBO-leerlingen.  
De nieuwe verdeling 
van de lesstof over de 
verschillende leerjaren 
wordt schooljaar 2022-
2023 geëvalueerd.   
 

 

Er ontbreekt een aanbod voor 
leerlingen die cognitief VMBO-niveau 
aan kunnen maar niet uit kunnen 
uitstromen naar vervolgonderwijs, 
deze leerlingen moeten aanbod 
gericht op arbeidsvaardigheden 
krijgen. Dit schooljaar is gekeken naar 
doelgroepenmodel, wat deze hierin 
kan toevoegen. Aankomend 
schooljaar wordt er ingezet op 
aanbod gericht op 
arbeidsvaardigheden.   

 

Er is een diploma ontwikkeld 
voor leerlingen van het PGO.  
Dit schooljaar worden de 
eerste diplomagesprekken 
gevoerd waarbij de leerlingen 
zich moeten presenteren.  
Het portfolio is van belang 
voor de diplomagesprekken, 
hier zal volgend schooljaar op 
ingezet worden.  

 

Om het sociaal 
emotioneel 
functioneren goed in 
de gaten te houden, 
werd er gebruik 
gemaakt van de SCOL, 
deze is echter niet 
geschikt voor VMBO- 
bovenbouw. Er is 
gekozen voor een 
ander systeem 
namelijk Zien! Deze is 
aangeschaft en de 
eerste ervaringen zijn 
reeds opgedaan.  

 

Dit jaar is er gekeken naar de 
opbrengsten van de CITO’s van de 
PGO-afdeling en VMBO-afdeling.  
Bij de VMBO-afdeling is er een mooie 
groei zichtbaar dit schooljaar. Bij de 
PGO-afdeling zijn de resultaten 
redelijk gelijk met afgelopen jaar.   

Het doel was om BES-stage 
op te zetten, dit is echter 
helaas niet gelukt. Dit doel 
gaat door naar aankomend 
schooljaar.  

  

 


