Puberbrein als innovatiekans
Tessenderlandt

Project puberbrein Kompas

Product presentatie Kompas
Van PSL naar activerend onderwijs.

Kompas heeft in de loop der jaren het bestaande stage programma
omgebouwd tot een volledige leerroute duaal leren, door de samenwerking
aan te gaan met alle locaties van het ROC –West Brabant. Voordat de
leerlingen gaan deelnemen aan de duale leerroute doorlopen zij een
voorbereidingsprogramma. In het kader van het “Project Puberbrein” is dit
voorbereidingsprogramma’s onder de loep genomen en zijn de in het Project
Puberbrein vastgestelde basiscompetenties er in verwerkt samen met de
nieuwe inzichten over het puberbrein.
Hieronder volgt de beschrijving van de nieuwe leerroute welke in het kader van
het Project Puberbrein tot stand is gekomen.

Introductie fase met LOB

Vanaf leerjaar 1 staat het lesprogramma in het teken van ontdekken van de juiste
beroepskeuze, het zwaartepunt van deze ontdekkingsreis ligt in leerjaar 2. Dit noemen we
loopbaan, oriëntatie en begeleiding.

Persoonlijke score lijst A

PSL-A
Klas ………

Naam……………………….

Als de leerling enige tijd op school is kan zijn mentor besluiten of hij voor het praktijkleren in
aanmerking komt. De mentor geeft dan toestemming om met ingang van de eerste van de
nieuwe maand te beginnen met de PSL-A. Gedurende die maand wordt er speciaal en
objectief gelet op vaardigheden die belangrijk zijn in de (praktijk) stage situatie: op tijd
komen, beleefd zijn, je spullen in orde hebben etc.

Persoonlijke score lijst B

Gedurende 6 weken wordt er aan de hand van een aftekenlijst PSL-B, per les, bijgehouden
hoe de vaardigheden van een leerling in de school zich ontwikkelen. De PSL- B meet op de 4
basis competenties;





Plannen en organiseren
Samenwerken
Omgaan met veranderingen
Reflecteren

Elke week is er een reflectiegesprek met de mentor. De ouders / verzorgers worden elke
week op de hoogte gebracht. Als de leerling na 6 weken de PSL-B met minimaal een 7.5
afsluit heeft hij het recht verworven om op stage te mogen.

Op de volgende pagina’s staat een voorbeeld van de PSL-B (competenties met concrete
gedragsindicatoren)

De 4 basiscompetenties Verzorging
Plannen en organiseren

Ik heb mijn lesmateriaal bij me.

Ik neem een elastiekje mee en doe mijn haar vast.

Ik trek een schort aan.

Ik was mijn handen.

Ik zet mijn materiaal waarmee ik ga werken klaar.

Ik neem mijn Hallal vlees mee.(Indien van toepassing)
Samenwerken




Ik verdeel de taken eerlijk.
Ik kies iemand uit waarmee ik weet dat ik daar serieus mee kan werken.
Ik spreek iemand aan op flauw gedrag.

Omgaan met verandering en aanpassen



Wanneer ik klaar ben help ik een ander (bijv. met opruimen).
Wanneer ik klaar ben vraag ik de docent of ik nog ergens mee kan helpen.

Reflecteren




Ik controleer of het aanrecht goed is droog gemaakt.
Ik kijk of de kastjes netjes zijn ingeruimd.
Ik controleer of alles compleet is.

De 4 basiscompetenties Techniek
Plannen en organiseren

Ik wacht op mijn beurt.

Ik werk netjes en zorgvuldig

Ik ruim gereedschap op de juiste plaats op.

Ik heb al mijn spullen (zie bijlage)bij me

Ik ben op tijd in de les

Ik kom rustig de les binnen en ga op mijn plaats zitten

Ik loop niet onnodig rond.

Ik wacht bij mijn plaats totdat het tijd is

Ik controleer regelmatig of ik al mijn spullen nog compleet heb (eventueel nieuwe kopen)

Ik houd me aan de opdracht
Samenwerken

Ik verdeel de taken eerlijk

Ik werk met iemand die serieus zijn/ haar werk doet

Ik spreek iemand aan op storend gedrag

Ik overleg tussentijds met hem/ haar.

Ik denk eerst na voordat ik iets doe of zeg

Ik voel me verantwoordelijk voor mijn klasgenoten en ga zorgvuldig met hen om.

Wanneer ik eerder klaar ben help ik een ander met bijv. opruimen/ weekbeurt
Omgaan met verandering en aanpassen


Ik pas mijn plan voor het uitvoeren van de opdracht aan indien dit niet of moeilijk uitvoerbaar is. (eventueel met
behulp van de docent).

Reflecteren

Ik zie wat er moet gebeuren en help dan mee

Ik controleer of mijn plaats/ tafel opgeruimd en schoon is.

Ik controleer of mijn werkstuk goed is opgeruimd

Wanneer ik eerder klaar ben, kijk/ bedenk ik eerst zelf wat ik kan doen voordat ik het de docent vraag

Stel jezelf de vraag of dat je je aan de opdracht hebt gehouden en hoe de afwerking ervan was

Ik controleer of ik alles bij me heb voor en na de les en ruim de spullen netjes op in mijn kluis

Ik voel me verantwoordelijk voor gereedschap en materiaal van school

Verzorging
Plannen en organiseren
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Activerend (les)programma

Wordt de PSL-B niet gehaald (score lager dan een 7.5) dan moet de leerling op het
onderdeel (of onderdelen) waarop het niet gelukt is een extra (activerend) programma
volgen, bijvoorbeeld voor de competentie samenwerken.
Daarna heeft de leerling nog 1 nieuwe poging om de PSL-B te halen.

Op de volgende pagina’s staat een voorbeeld van een activerend programma. In dit geval
voor het onderdeel Plannen en organiseren.

Activerend (les)programma .
Plannen en organiseren: onderdeel schoolspullen.
De leerlingen die uitvallen op het onderdeel plannen en organiseren, onderdeel
schoolspullen, gaan tijdens het activerende programma gebruik maken van een checklist. De
lijst wordt in overleg met de leerling opgesteld. Er is wekelijks een reflectiemoment.
Ouders zijn op de hoogte.
Vooraf laten we de leerling verwoorden waarom hij of zij denkt dat een goede organisatie
vooraf van de schoolspullen een zinvolle actie is.
Door de voortdurende herhaling, inzichtelijk maken en de focus op het belang dat spullen in
orde hebben van belang is, leren de leerlingen het uiteindelijk zelfstandig te verzorgen. Ze
kunnen daarna voortbouwen op de gegeven structuur al dan niet met de checklist.
De checklist geeft leerlingen ondersteuning. De lijst wordt per onderdeel afgevinkt.
De checklist wordt gedurende een korte periode (2 weken) per dag ingevuld en door de
mentor gecontroleerd.
Aan het einde van het activerende programma krijgt de leerling nogmaals de vraag
voorgelegd: waarom is het belangrijk dat je je spullen goed organiseert?
Hij noteert minstens drie voordelen.
De leerlingen gaan inzien dat een goede organisatie ook rust geeft, minder stress, meer
positief en minder negatief gedrag van docenten en medeleerlingen.
In overleg met de leerling wordt daarna per week besloten of het programma wordt
voortgezet.
Week……..
Tas inpakken voor school.
Contactboekje ondertekenen (thuis zo snel mogelijk als je thuis bent)
Brood en evt drinken meenemen.
Op tijd vertrekken van huis.
Contactboekje inleveren in het bakje (klas).
Boeken en werkboeken in orde, zie rooster.
Etui: pen, potlood, gum, puntenslijper, schaar, lijm, rode pen, kleurpotloden.
Agenda.
Huiswerk per dag noteren in je agenda.
(kijk in het klassenboek, kijk in Magister).
Boeken meenemen naar huis om huiswerk te maken/ leren.
Maak je planning. Wanneer begin je met maken/ leren.
Boeken weer terug in de tas om mee naar school te nemen

Aandachtspunt voor mezelf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Arbeidsoriënterende stage

De leerling gaat 6 weken lang 1 dag per week naar het stagebedrijf. De nadruk wordt gelegd
op de kennismaking met de algemene aspecten van het werken. Tevens wordt er kennis
gemaakt met de bedrijfstak waar de leerling zijn beroepskeuze denkt te maken.

Beroepsoriënterende stage

De leerling gaat 6 weken lang 2 dag per week naar het stagebedrijf. De leerling krijgt de kans
om nader met de gekozen bedrijfstak en het gekozen beroep kennis te maken. In deze
periode zal de leerling zijn eerder gemaakte beroepskeuze kunnen bevestigen. Na een
positieve beoordeling van de stage mag de leerling volgend schooljaar naar klas 3D

Overgang naar klas 3D, De duale leerroute
Klas 3D staat in het teken van de duale leerroute. De leerling gaat op 3 plaatsen onderwijs en
begeleiding krijgen. Met als doel aan het einde van het schooljaar een diploma op zak te
hebben.

1. Stage

2. Lessen op het ROC
3. Kompas

Diplomaviering

Aan het einde van het schooljaar heeft de leerling zijn diploma niveau 1 op zak! Zij kunnen
nu door op niveau 2!

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie?

Neem contact op met Kompas;

Dhr. J. Christ ME, coördinator van de school,
Mevrouw A. Bak, zorgcoördinator,
Dhr. P. van Bers, decaan

