Brede basiszorg op campus Maalboot
Duidelijke afspraken


Je krijgt een eigen account op Moodle, het digitaal leerplatform van de school. Via Moodle
communiceren je leerkracht en jij digitaal met elkaar. Inloggen op Moodle doe je via
www.tkodigitaal.be



Je krijgt je gebruikersnaam en wachtwoord en leert werken met Moodle op de startdag.
Heb je daarna nog vragen, dan kan je terecht in het Open LeerCentrum (OLC).



Op Moodle staat van elke module die je volgt een protocol. De eerste les licht de leerkracht het
protocol toe. In het protocol vind je
o wat je zal leren,
o hoe je geëvalueerd wordt,
o wanneer je geslaagd bent.



Bij het begin van een les of lessenreeks, vertelt de leerkracht welke doelen je moet bereiken en hoe
(via een taak, test…) je kan aantonen dat je deze doelen bereikt hebt.



De leerkracht zet de lesinhouden en doelen en de afspraken voor taken en testen op Moodle.
Je vindt er een duidelijke agenda met deadlines.
Je checkt op Moodle welke taken je moet maken en wat je moet studeren.



Je leerkracht geeft op alle taken en testen feedback zodat je weet waar je staat en wat je (nog)
moet doen.



In de helft en op het einde van een semester krijg je een rapport met feedback over de voortgang
van je leertraject.

Wie zich goed voelt, kan beter leren


We werken samen aan een fijne klassfeer. Je leerkracht en jij gaan respectvol om met elkaar en de
andere cursisten.



Tijdens een lesblok zorgt de leerkracht voor korte pauzes om je concentratie op peil te houden.



Als je het nodig hebt, kan je met de leerkracht afspreken dat je
o op een specifieke plaats in de klas zit,
o een hoofdtelefoon gebruikt om je te concentreren,
o de klas op bepaalde momenten even kan verlaten.



Je kan met de leerkracht bespreken wat jullie kunnen doen om je (nog) beter te voelen in de klas.



Als je nood hebt aan een extra gesprek, kan je terecht bij je leertrajectbegeleider en het zorgteam.
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Begeleiding en ondersteuning bij het leren


Je kiest voor contactonderwijs.
Een goede begeleiding vereist dat je elke les aanwezig bent en op tijd komt.



Je leerkracht is beschikbaar tijdens de les voor vragen.
Je mag tijdens de les verduidelijking vragen bij de leerstof, taken en testen.



Als je er baat bij hebt, mag je hulpmiddelen gebruiken tijdens de lessen, bij taken en bij testen op
voorwaarde dat de doelen van de module dit toestaan.
Je leerkracht kan deze hulpmiddelen aanbieden, maar jij mag ze ook vragen.
Je mag een woordenboek, atlas en rekentoestel meebrengen naar de klas en gebruiken als de
doelen het toelaten.
Als de doelen het toestaan mag je ook
o een computer in het leslokaal gebruiken,
o een laptop, die in overleg met je leerkracht of het zorgteam voorzien kan worden van
voorleessoftware, uitlenen op het onthaal en gebruiken in de les,
o een eigen laptop met ondersteunende software (spellingchecker, voorleessoftware,
leesbaarheidssoftware ...) gebruiken,
o ander eigen aangepast materiaal (stoel, toetsenbord …) gebruiken.
In overleg met je leerkracht of het zorgteam mag je ook andere hulpmiddelen (grote kopieën, een
formularium, stappenplan of hulpfiche... ) gebruiken als de doelen het toestaan. Je bespreekt wat de
mogelijkheden zijn, wat de school of leerkracht ter beschikking kan stellen en waar je zelf voor moet
zorgen.
Als je hulpmiddelen goed gebruikt, helpen ze om beter of sneller te werken. Je leerkracht kan je
hiermee helpen.



In overleg met je leerkracht of het zorgteam mag je, als je het moeilijk hebt met bepaalde
opdrachten (zoals voorleesbeurten, werken aan het bord, presentaties… ) op een alternatieve
manier werken als de doelen het toestaan.



In overleg met je leerkracht of het zorgteam mag je als je het nodig hebt
o een test op een aparte plaats in de klas of in een apart lokaal maken,
o langer werken aan een test,
o bij een schriftelijke test je antwoorden mondeling toelichten.



Als je geen les hebt, kan je altijd werken in het Open LeerCentrum (OLC).
Voor extra hulp bij de leerstof kan je terecht in de Upgrades.

VOLSTAAT DEZE BREDE BASISZORG VOOR JOU NIET?
NEEM DAN CONTACT OP MET HET ZORGTEAM !
amal.schauss@toekomstonderwijs.be
lut.servranckx@toekomstonderwijs.be
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