Begeleide avondstudie
Studeren, ook dat moet je leren. Een team van
leerkrachten helpt je na school in kleine groepjes
met je studie en huiswerk. Heb je een vraag over
de leerstof, wil je studietips en een goede studiemethode of zoek je hulp bij het maken van jouw
studieplanning? Zij zullen jou daar graag bij helpen.

ALLES DRAAIT OM JOU
Elke leerling is anders.
Elke leerling leert anders.
Elke leerling is de moeite waard.

Studiekeuzebegeleiding

Een zorgzame school voor elke leerling
Zorg voor onze leerlingen vinden wij belangrijk. We kiezen voor een ruim
algemeen zorgbeleid met initiatieven die ALLE leerlingen ten goede
komen.

Vanaf het eerste jaar helpen we jou en je ouders bij
je studiekeuzes. Je leert reflecteren over je talenten
en interesses. Je leert om jezelf goed in te schatten
(zelfevaluatie) en daardoor de juiste keuzes te
maken.

Dankzij onze kleinschalige school kunnen wij rekening houden met de
noden van alle leerlingen. Omdat niet iedereen op dezelfde manier en
niet even snel leert, zorgen we voor differentiatie in de lessen.
Zorgen is een teamsport

Je gaat zoveel mogelijk
actief aan de slag.

Werken op je eigen
tempo

“Mijn vrouw en ik
werken lange dagen.
We vinden het een
geruststellend idee dat
onze Matijs op school
kan eten en begeleid
wordt bij het maken van
zijn huiswerk als wij nog niet
thuis zijn. Daarmee maakt
het Inspirocollege echt het
verschil.”
LUC, PAPA VAN
MATIJS, TWEEDE JAAR

Een team van begeleiders staat voor
jou klaar: jouw leerkrachten, klastitularissen,
de
studiebegeleiders,
de directie, het ondersteunend personeel, leerlingenbegeleiding, CLB, ... Zo
bieden we aan elke individuele leerling de beste ondersteuning op maat.

In deze school gaan we
ervan uit dat jij uniek bent en
dat jouw leerproces uniek is. Je
kan dan ook steeds een traject
volgen dat specifiek op jouw
noden inspeelt.
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AD(H)D, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie ...

ALS EXTRA ZORG NODIG IS
Soms is een algemene ruime zorg niet voldoende
en heb je individuele begeleiding nodig. Dan zijn
wij er ook voor jou! We stellen samen een begeleidingsplan op en overleggen regelmatig met jouw
ouders, het CLB, ... .
Samen proberen we ervoor te zorgen dat jij je
goed voelt op school en het beste uit jezelf
kan halen.

Leerlingen met specifieke noden in de vorm van ADHD, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ... kunnen aanspraak maken op
bepaalde maatregelen. Ons zorgteam stelt hiervoor samen
met jou en je ouders een individueel begeleidingsplan op.
Taalondersteuning
Leerlingen met taalachterstand Nederlands hebben recht op extra
ondersteuning. De klassenraad bespreekt dit in het begin van het
schooljaar en indien nodig, krijgen deze leerlingen extra taallessen.
Autismespectrumstoornis
Leerlingen met ASS nodigen we eind augustus uit voor een
uitgebreid intakegesprek. We brengen alle noden in kaart die de
leerling nodig heeft om er een geslaagd schooljaar van te maken.
Samen bekijken we welke ondersteuning de school kan bieden om
de integratie van de leerling vlot te laten verlopen en deze afspraken leggen we vast in een begeleidingsplan. Als het nodig is, schakelen we extra ondersteuning in vanuit het ondersteuningsnetwerk.

Je mag zijn wie je bent
Met fouten en gebreken
Om te kunnen worden
Wie je in aanleg bent
En je mag het worden
Op jouw wijze
En in jouw uur
(A. Terruwe)
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