Docwijzer DOC 93

Welkom bij DOC93!
Beste leerling,
Wat leuk dat we je welkom mogen heten op DOC93!
In deze DOC-wijzer vind je meer informatie over onze school.
We hopen je op deze manier wegwijs te maken op DOC93.
We wensen je heel veel succes en leerplezier!
Het team van DOC93

Timo
“DOC93 is een fijne school met
veel persoonlijke aandacht en
ondersteuning voor leerlingen”
‘Ik ben afgelopen jaar begonnen op DOC93. Door de kleine
klassen is er voor iedereen ruimte voor persoonlijke aandacht.
Wanneer je start op DOC93 worden er duidelijke afspraken
gemaakt en persoonlijke doelen gesteld. Gedurende het
schooljaar krijg je de tijd om aan deze doelen te werken en ze
uiteindelijk te behalen. Door de geduldige en rustige docenten
is het een fijne school met goede ondersteuning. Er wordt op
school gewerkt met een vast rooster en lessen van 30 minuten.’
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Incheck en uitcheck van de dag

Keuzewerktijd (KWT)

Iedere dag start de mentor van de klas met een

Tijdens keuzewerktijd is er ruimte

incheck. Elke leerling krijgt dan een aantal vragen:

om aan het doel te werken dat je

Hoe gaat het met je? Wat ga je doen vandaag?

tijdens de incheck van de dag hebt

Wat heb je daarbij nodig? Moeten we ergens

gesteld. Je mag zelf bepalen aan

rekening mee houden? Op deze manier werk je aan

welk vak je gaat werken. Heb je

je planningsvaardigheden, leren leren en keuzes

meer uitleg nodig? Of wil je werken

maken. Aan het eind van de schooldag (uitcheck)

aan je huiswerk? Dan kun je

kijken we of de gestelde doelen behaald zijn.

keuzewerktijd hiervoor gebruiken.
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*Dit is een voorbeeldrooster dat kan afwijken van het daadwerkelijke rooster

Mentor

Op deze manier stimuleren we je

Je kunt altijd terecht bij je mentor.

om in elke situatie een positieve

Aan het begin van het jaar ga je

houding en oplossing te bedenken.

samen met je ouders/verzorgers

Wij doen dit onder andere door de

en je mentor in gesprek om doelen

Tops! lessen te combineren met

te formuleren en afspraken te

bewegen.

maken over contact gedurende het
schooljaar. De doelen leggen wij
vast in het Ontwikkel Perspectief
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Lezen

Op DOC93 vinden we lezen erg

Plan (OPP). Gedurende het

belangrijk, daarom lezen we 3

schooljaar kijken wij of de doelen

lesuren per week. Begrijpend lezen

behaald zijn en of jij klaar bent om

draagt bij aan het zelfstandig leren

aan een nieuw doel te gaan werken.

begrijpen van de vakken. Bewust

De mentor heeft regelmatig contact

leren lezen over verschillende

met je ouders/verzorgers.

vakken draagt bij aan je

DOC-uren

zelfredzaamheid, het vergroten
van je kennis en op het wel of niet

Jouw talent is van belang voor

behalen van je diploma. We hebben

jouw loopbaan. Daarom bieden

een eigen bibliotheek op school en

we modules aan waarbij je

bezoeken regelmatig de bibliotheek

verschillende vaardigheden leert.

in Zwolle om leuke boeken uit te

Hierbij gaan we uit van de profielen

zoeken.

op het vmbo zoals Zorg & Welzijn,
Techniek, Dienstverlening &

Carrousel

Producten. Je kunt een keer in de

Bij carrousel werk je naast taal,

vier weken een nieuwe module

rekenen en de kernvakken, ook aan

kiezen. Hierbij kun je kiezen uit

je competenties: samenwerken,

koken, sport, kunst of techniek.

creativiteit, ICT, geletterdheid,

TOPs!

communiceren, probleemoplossend
vermogen, kritisch denken en

TOPs! is een programma waarbij

sociale en culturele vaardigheden.

je bewust leert denken en

Deze competenties leer je op basis

verantwoordelijkheid leert nemen

van projectmatig werken.

voor je gedrag.
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Ondersteuning

Heb je ondersteuning nodig? De mentor is hiervoor het eerste
aanspreekpunt. Naast de mentor hebben wij ook een orthopedagoog en een
dyslexiespecialist tot onze beschikking die je extra kan begeleiden als dat
nodig is. Samen met jou en je ouders/verzorgers kijken wij welke school de
meest passende plek is om je diploma te halen. Dit kan een reguliere school
zijn of het speciaal onderwijs. Samen met jou gaan we er alles aan doen
zodat je na je tijd op DOC93 weer terug kunt naar het reguliere onderwijs.
Wanneer regulier onderwijs niet de passende plek blijkt, kijken we samen
naar een vervolgstap.

Huiswerkklas (HWK)

Tijdens de huiswerkklas krijg je hulp bij het inplannen en maken van je
huiswerk. Op deze manier kun je het meeste huiswerk op school afmaken
en de volgende dag goed voorbereid beginnen. Wil je gebruik maken van de
huiswerkklas? Meld je dan hiervoor aan bij je mentor.

Naomi
“DOC93 is een goede tussenstap als de
overgang van de basisschool naar de
middelbare school te groot is”
‘Voor mij was de overgang van de basisschool naar de
middelbare school een hele grote stap. Daarom werd DOC93
mij aangeraden als tussenstap. Op DOC93 krijg je extra hulp en
ondersteuning van docenten met het uiteindelijke doel om je
te begeleiden naar het reguliere onderwijs. Daarom wordt er
gewerkt met doelen die van tevoren worden opgesteld. Ik vond
het fijn om met doelen te werken; zo werk je elke keer naar
iets toe. Ik heb geleerd dat om hulp vragen niet erg is en dat je
mentor altijd voor je klaarstaat om je te helpen. Doordat er op
DOC93 met kleine klassen wordt gewerkt, hebben docenten
meer tijd voor je en kun je altijd bij ze terecht met vragen.
DOC93 heeft er bij mij voor gezorgd dat ik weer terug kon naar
het reguliere onderwijs.’
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DOC93

Telefoon 06 28 29 13 43
info@doc93.nl

www.doc93.nl

