Wat biedt het vavo aan begeleiding en (extra) zorg?

Voor elke student biedt het vavo de basisbegeleiding:



Mentoraat

Je krijgt begeleiding van een mentor (of de coördinator bij enkele vakken). Tijdens de introductie maak je daarmee kennis. Met de mentor bespreek je je (studie)planning, je studieresultaten, je aanwezigheid, je vervolgstudie en (eventuele problemen met) je studievoortgang.



Plusmentoraat

Tijdens de intake verzoeken we jou een vragenlijst in te vullen. Wanneer de antwoorden
op die vragen daar aanleiding toe geven word je uitgenodigd voor een ondersteuningsgesprek met een orthopedagoog. De conclusie van het gesprek kan zijn dat je extra ondersteuning /begeleiding nodig hebt. Dan krijg je een plusmentor.


De decanen

De decaan van de afdeling vavo is de studie- en beroepskeuze adviseur. Je kunt de decaan
direct benaderen met vragen over vervolgstudies.

We vinden het belangrijk aan te geven wat het vavo aan extra ondersteuning of zorg zou
kunnen bieden (onder bepaalde voorwaarden), maar ook wat het vavo niet kan bieden.

Zorg en begeleiding : wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het Ster College?
Mogelijkheden:









een schoolmaatschappelijk werker (SMW) die wekelijks aanwezig is om studenten
die dat aanvragen te ondersteunen. Daar waar nodig wordt verwezen naar externe
instellingen.
als het nodig is (en als schriftelijke verklaringen die noodzaak aantonen), zijn er
aanpassingen bij examens mogelijk, bijvoorbeeld extra tijd of gebruik van laptop.
tweemaal per jaar bieden we een cursus mindfulness aan, in een versie die is
afgestemd op jongvolwassenen.
studenten kunnen met individuele gesprekken ondersteund worden bij het
zelfverzekerd toetsen maken.
we hebben een prikkelarme ruimte ( ‘ de huiskamer’) waar een student die daarvoor
toestemming heeft zich kan terug trekken, kan studeren of even tot rust kan komen.
maatwerk : als het nodig is, bieden we de mogelijkheid en bij voldoende perspectief
om één leerjaar te splitsen in een tweejarig traject
Onmogelijkheden:





Je kunt bij het Ster College niet uitsluitend vanuit thuis studeren. Alle studenten
dienen in staat te zijn fysiek de lessen te bezoeken. Ook wanneer we genoodzaakt
zijn tot deels online lessen vanwege een heersende pandemie.
Verschuiven van toetsdata is niet mogelijk. Alle schriftelijke, praktische en
mondelinge schoolexamens liggen vast in het PTA (Programma Toetsing en
Afsluiting). Schuiven met het moment van afname is hierdoor niet mogelijk.
Vrijstelling van presentaties en mondelinge examens is ook niet mogelijk. Dit zijn
onderdelen van het examenprogramma.



Schoolexamens in een aparte ruimte maken is niet mogelijk. Hiervoor hebben we
geen ruimte in het gebouw.



Er zijn diverse studieplekken in het gebouw waar je kunt studeren maar er is geen
aparte huiswerkklas.



Wij bieden geen ambulante begeleiding. Ook zorg gerelateerde begeleiding bij
lichamelijke beperkingen is niet mogelijk.



Wij versturen geen verslagen van b.v. gesprekken ouders-mentor.



Alle studenten kunnen gebruik maken van coaching van vakdocenten maar we
geven geen bijlessen.



Individueel de dag starten / afsluiten/ doornemen.

Vavo en contacten met ouders/verzorgers:

Het uitgangspunt van het VAVO-onderwijs is de relatie student – mentor (= school).
Het is voor mentoren niet mogelijk wekelijks contact met ouders/ verzorgers te
onderhouden. Alle ouders /verzorgers kunnen zelf via een speciale code in het systeem
(Eduarte) zien hoe het met de afwezigheid van hun zoon/dochter is en wat de
studieresultaten zijn.
Wanneer minderjarige studenten afwezig zijn nemen we niet direct contact op met de
ouders/verzorgers. We vragen aan de student zelf de reden van afwezigheid. Geeft dat
aanleiding dan nemen we alsnog contact op met thuis.
Hebben ouders behoefte aan contact met de mentor en/of afdelingscoördinator dan is dat
natuurlijk mogelijk.

Voor de ouders/verzorgers van minderjarige studenten hebben we elk schooljaar een aantal
bijeenkomsten gepland:


Aan het begin van het schooljaar is er een ouderavond voor de ouders van
minderjarige studenten. Dan geven wij informatie over het omgaan met leerplicht/
meldingen bij LPA/ de Rutte-route en de manier waarop wij onze lessen aanbieden
en hoe we onze studenten begeleiden. Dan kunnen ouders ook kennismaken met de
mentor van hun zoon/dochter.



In december is de tweede ouderavond waar ouders met de mentor kunnen
bespreken hoe het op school gaat. Voor deze avond kan men zich van tevoren
aanmelden.

