LWOO op Pieter Zeeman
Inleiding
Bij de inrichting van het vmbo heeft het
ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen besloten dat er extra geld
beschikbaar moest komen voor leerlingen met
Leerachterstanden in het vmbo.
Die Leerachterstanden worden door een test
gemeten en op papier vastgelegd. Daarna
beslist de Regionale Verwijzingscommissie of
een leerling inderdaad in aanmerking komt voor
Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).
LWOO is dus geen schoolsoort, maar de
mogelijkheid voor een school voor
Voortgezet Onderwijs om extra aandacht en
middelen te besteden aan het oplossen van
leer- en/ of gedragsproblemen.
Hoe bepaalt de school of een leerling in aanmerking komt voor LWOO?
In principe wordt dit al op de basisschool met u als ouders besproken. De leerkracht van
groep acht kan vaak al in een vroeg stadium aangeven of een kind het vmbo zonder extra
hulp kan volgen. Wanneer de leerkracht het vermoeden heeft dat een kind gebaat zou zijn
bij extra hulp op twee of meer leergebieden, dan wordt het kind aangemeld voor een test.
Soms wordt een kind getest omdat de CITO- eindtoets erg laag uitvalt.
Bij die test wordt de intelligentie van het kind bepaald. Ook worden de leerachterstanden
gemeten op het gebied van spelling, leestempo, rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast
wordt gekeken naar het sociaal- emotionele welbevinden van het kind. Van die gegevens
wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Dat verslag wordt aan de ouders, de basisschool,
maar ook aan de school voor VO ter beschikking gesteld. Dat verslag dient als
uitgangspunt voor de hulp die het kind op Pieter Zeeman krijgt.
Waar worden leerlingen met een LWOO-indicatie geplaatst?

Pieter Zeeman streeft ernaar al haar
leerlingen mét een diploma de school te
laten verlaten. Het behalen van een vmbo
diploma is dan ook het belangrijkste doel
voor onze leerlingen met een LWOOindicatie. Net als bij alle andere leerlingen
die bij Pieter Zeeman aangemeld worden, is
ook bij LWOO- leerlingen het advies van de
basisschool het belangrijkst. Daarnaast hebt
u in het stukje hierboven kunnen lezen dat
er een intelligentieonderzoek wordt
afgenomen. Die score kan ook helpen om
uw kind in de juiste brugklas te plaatsen.
Kinderen met een LWOO-indicatie kunnen
dus in elke vmbo brugklas geplaatst worden. Soms plaatsen we in overleg met de
basisschool ook leerlingen met een beschikking Praktijkonderwijs in de brugklas op Pieter
Zeeman. Zo’n plaatsing wordt uiteraard zeer zorgvuldig overwogen.

LWOO in de BBL klassen
Op Pieter Zeeman worden de brugklassen in de Basisberoepsgerichte Leerweg bewust
klein gehouden. In die klassen geven de docenten meerdere vakken, zodat de leerlingen
aan niet te veel nieuwe gezichten moeten wennen. Daardoor voelen ze zich eerder thuis.
De leerlingen hebben een eigen, vast lokaal en een eigen plek op de afdeling. Soms
krijgen ze wel eens les in een anders samengesteld groepje; bijvoorbeeld om ergens
extra aandacht aan te kunnen besteden.
We proberen voor deze leerlingen de situatie van de basisschool zo dicht mogelijk te
benaderen. We proberen alle leerlingen in die kleine klassen extra aandacht te geven op
de gebieden waar zij het meest behoefte aan hebben.
Ook wanneer de test aangeeft dat uw kind niet in aanmerking komt voor LWOO, kan in
overleg met u, in het belang van uw kind, besloten worden het kind toch in de kleine klas
te plaatsen. Leerlingen uit de klassen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zullen
zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgen; wat betekent dat we proberen het onderwijs zo
praktisch mogelijk in te richten, maar ook veel aandacht hebben voor het ‘zelfstandig’
werken van onze leerlingen. Het zelfstandig werken gebeurt vaak in de afdeling op het
Leerplein en soms in andere samenstelling dan in hun eigen klas.
Hoe weet ik in welke klas mijn kind geplaatst wordt?
Met alle ouders van leerlingen die deelgenomen hebben aan het LWOO-onderzoek, wordt
de test in een persoonlijk gesprek besproken. Tijdens dat gesprek kunt u alle vragen die u
heeft over de test stellen. Het onderzoek wordt uitgebreid met u doorgenomen. Daarnaast
bespreken we in dat gesprek ook met u in welke klas uw kind het beste past.
Kan mijn kind van niveau veranderen?
Een brugklasser met een LWOO-indicatie is een brugklasser als elke andere brugklasser
op Pieter Zeeman. Dat betekent dat we, net zoals we dat bij de andere leerlingen doen,
aan het eind van de brugklas, bepalen in welke tweede klas hij het beste past. Dus
wisseling van niveau is, net als bij anderen, zeker mogelijk.
Wat merkt mijn kind van zijn LWOO-beschikking?
Als het goed gaat met uw kind, merkt
uw kind van de beschikking helemaal
niets! Wanneer blijkt dat uw kind extra
hulp nodig heeft, dan wordt die hulp
zo snel mogelijk opgestart. In de
praktijk wordt in de eerste en tweede
klas de meeste hulp geboden.
Vanaf de derde klas stromen de
leerlingen in de afdelingen in en
blijken zij zich net zo goed te redden
als de andere leerlingen. En daar zijn
we trots op!

