Open Middag
Leerweg VSO VMBO
route basisberoepsgerichte leerweg,
route kaderberoepsgerichte leerweg en
route theoretische leerweg

&

Leerweg VSO praktijk
route Arbeid en Dagbesteding

15 januari 2020
van 14:00-16:30 uur

Valkenburg a/d Geul
Doe mee met verschillende praktijklessen,
leer tijdens onze presentaties en ontdek onze school!
Meld je aan via STMK@adelante-zorggroep.nl
voor 1 januari 2020

Het VSO van Adelante mytylschool is een school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met een lichamelijke
en/of meervoudige beperking en voor leerlingen die langdurig ziek zijn. Onze school creëert ontwikkelingsmogelijkheden die op de toekomst van de leerling gericht zijn. Het doel is dat de leerlingen zo zelfstandig
mogelijk functioneren en presteren binnen een vervolgopleiding, in (aangepast) werk of in een beschermde
omgeving.

Leerweg VMBO

Jongeren van 13 tot 18 jaar met een regulier onderwijsniveau volgen onderwijs binnen de Leerweg VMBO
op ons Adelante College in Valkenburg. Op het VMBO biedt Adelante drie verschillende leerwegen aan: de
basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de theoretische leerweg (tl). De
leerlingen op het vmbo volgen onderwijs dat overeenkomt met het regulier onderwijs. Het verschil is dat het
examen vmbo bij Adelante gespreid kan worden over twee jaar, in plaats van de reguliere 4-jarige opleiding.
Het examen wordt afgenomen via het staatsexamen. Dit betekent dat voor elk vak, naast het centraal schriftelijk ook een mondeling examen afgenomen wordt.

Leerweg VSO praktijk

Jongeren van 13 tot 18 jaar met een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau volgen onderwijs via
de leerweg Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk. Binnen deze leerweg wordt er gewerkt aan doelen die
uiteindelijk leiden tot uitstroom richting arbeid (loonvormend/ beschermde werkomgeving) of een andere
vorm van dagbesteding. Het onderwijsprogramma duurt 5 à 6 jaar. Het bereidt de jongeren voor op een zo
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Leerlingenzorg

Op het VSO van de Adelante mytylschool wordt uw kind begeleid door specialisten. Groepsleerkrachten, onderwijsassistentes, vakdocenten maar ook orthopedagogen, maatschappelijk werkers, psychologen en indien
nodig ook de revalidatiearts werken intensief samen, om met succes uw kind binnen het voortgezet onderwijs
te begeleiden.

Meer informatie?

https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/speciaal-onderwijs/vier-verschillende-leerwegen/
Het Servicebureau is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 045 – 5282600 of via
sbk@adelante-zorggroep.nl

Contact Speciaal Onderwijs Valkenburg
Onderstestraat 29
6301 KA Valkenburg a/d Geul

