Waarom De Regenboog?

locatie in Rotterdam Hillegersberg
school met veel persoonlijke aandacht
n	Gefaseerd onderwijs met stages in alle leerroutes
n	Aanbod van alle leerroutes voor het type onderwijs: A, B en C
n	Aanbod van consumptieve techniek, techniek, handel en
economie, schoonmaak, groen en huishouding
n	Optimale aansluiting bij de individuele ontwikkelingsmogelijkheden
n	Deskundig en betrokken schoolteam
n	Actieve ouderregiegroep die meedenkt over het schoolbeleid
n	Begeleiding naar het leven na school

DE REGENBOOG VSO

n	Authentieke
n	Veilige

Bereikbaarheid

De Regenboog is prima bereikbaar. Tram 8 halte Kleiweg,
tram 25 en metrolijn E halte Melanchthonweg zijn op loopafstand. Ook met de auto is de school prima bereikbaar.
Parkeren is gratis.

De stages: een aanbod op maat

De Regenboog hanteert een bewuste opbouw in het
stageaanbod. Leerlingen verrichten eerst eenvoudige
werkzaamheden in school, veilig en onder begeleiding van
de eigen medewerkers. Vervolgens leren de leerlingen deze
vaardigheden toe te passen buiten de school: eerst tijdens
groepsstages en onder begeleiding, daarna ook individueel
met als doel een passende werkplek te vinden. Om de
overstap naar werk soepel te laten verlopen blijft de school
ook na het vinden van werk betrokken.

Certificering

Leerlingen in leerroute A en B hebben de mogelijkheid om
op De Regenboog een door de branche erkend certificaat
te behalen, bijvoorbeeld voor consumptieve techniek of
voor schoonmaak. Bedrijven weten hiermee wat ze van de
leerlingen kunnen verwachten. Naast erkende certificaten
werkt De Regenboog met portfolio’s. Elke leerling heeft
een eigen portfolio waaraan gedurende de schoolloopbaan
certificaten en bewijsstukken worden toegevoegd.
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De Regenboog VSO in Rotterdam
Hillegersberg is een school voor
voortgezet speciaal onderwijs (vso).
Met deze folder informeren wij u
graag over de school en over onze
opleidingsmogelijkheden.

Waar leiden wij voor op?

De Regenboog verzorgt eindonderwijs voor leerlingen van
12-18 jaar. Onze leerlingen stromen uit naar een vorm van
dagbesteding of arbeid. Zij volgen daarvoor een eigen leerroute. Welke route hangt af van het ontwikkelingsperspectief
van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief staat voor de
mogelijkheden van de leerling en voor het uitstroomprofiel
dat op grond daarvan verwacht mag worden. Gedurende de
schoolloopbaan wordt het ontwikkelingsperspectief nauwkeurig gevolgd en zo nodig bijgesteld. Het is mogelijk dat een
leerling tussentijds van leerroute wisselt of dat de leerroute
per vakgebied afzonderlijk wordt vast gesteld. Zo sluiten we
optimaal aan bij de individuele ontwikkelingsmogelijkheden.
De Regenboog biedt alle drie de leerroutes aan die voor het
type onderwijs gebruikelijk zijn.

Leerroute A en B

De leerlingen van leerroute A en B stromen uit naar
arbeidsmatige dagbesteding of naar arbeid. Het onderwijs is
gefaseerd opgebouwd, waarbij de leerlingen vaardigheden
aanleren, vaardigheden leren toepassen en vervolgens
ook in de praktijk leren brengen gedurende de interne
stages, groepstages en externe stages. Praktijkvakken voor
consumptieve techniek, techniek, groen, handel en economie
en schoonmaak maken wezenlijk onderdeel uit van de
opleiding.

Het onderwijsprogramma

Voor alle leerlingen geldt dat zij een onderwijsprogramma
volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden en waarbij zelfredzaamheid het centrale begrip is. De Regenboog maakt
daarbij onderscheid in drie leerroutes. Leerroute A is cognitief.
Leerlingen stromen uit naar arbeid. Leerroute B is praktischcognitief. Leerlingen stromen uit naar arbeid of naar arbeidsmatige dagbesteding. Leerroute C is praktisch. Leerlingen
stromen uit naar een vorm van dagbesteding.

Onderwijs in drie fases

Het onderwijsprogramma is opgebouwd in drie fases.
In fase 1 (12-14 jaar) worden algemene vaardigheden
aangeleerd en vindt er een eerste oriëntatie plaats op werk.
In fase 2 (14-16 jaar) leert de leerling de vaardigheden toe
te passen en worden de doelen toegespitst op het leven na
school.
In fase 3 (16-18 jaar) is het belangrijkste doel om de
leerling naar een werkplek te leiden. Op basis van een
arbeidsinteressetest wordt invulling gegeven aan het
onderwijsprogramma, waarin de meest prominente plek is
weggelegd voor de stages.

Leerroute C

De leerlingen van leerroute C stromen uit naar belevingsgerichte of arbeidsmatige dagbesteding. Ook deze leerroute
is gefaseerd opgebouwd. Interne stages, groepsstages en
waar mogelijk externe stages maken een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Er is veel aandacht voor
expressieve vaardigheden en voor zelfredzaamheid.

Ons motto
Doen
is leren

