
 

 

 

FAQ-Koersklas ZuidWest 

- Hoeveel leerlingen zitten er in de Koersklas op ZuidWest?  

In de Koersklas op ZuidWest zitten circa zestien leerlingen.  

 

- Op welke niveaus wordt er lesgegeven in de Koersklas op ZuidWest? 

Er wordt in een dakpanconstructie lesgegeven op Basis-Kaderniveau. 

 

- Hoe wordt ervoor gezorgd voor dat kinderen zich veilig voelen in de 

Koersklas? 

De koersklassen zijn kleinschalig en overzichtelijk georganiseerd, 

mentoren zijn gespecialiseerd in het begeleiden van deze leerlingen en 

lijntjes met ouders zijn kort. Waar nodig en mogelijk wordt maatwerk 

geleverd. 

 

- Hoe zijn vrije momenten georganiseerd? (pauzes, binnenkomen van de 

school, stilteruimte, enz). 

Het uitgangspunt hierin is: regulier waar het kan, maatwerk waar het moet. 

Als dat nodig is kunnen we leerlingen (tijdelijk) een rustige pauzeplek 

bieden. Dit alles gericht op uiteindelijk doorstroom richting regulier 

doorbrengen van de vrije momenten. 

In de eerste fase van het schooljaar start de les een kwartier later om de 

leerlingen de kans te geven rustig de school binnen te komen. Ook dit 

wordt geleidelijk afgebouwd richting de normale schooltijden. 

 

- Hoe ziet het onderwijs eruit?  
Het onderwijs en de daarbij gebruikte methodes zijn gelijk aan die van een 
reguliere klas. In aanvulling daarop krijgt de Koersklas een extra uur 
Drama in klas 1. 
 

- Draaien koersklasleerlingen mee met Talententijd (TAT)? 

Ja, net als voor alle andere leerlingen is Loopbaan Oriëntatie Begeleiding 

(LOB) belangrijk voor leerlingen in de Koersklas. Door mee te doen met 

Talententijd worden leerlingen goed voorbereid op hun profielkeuze. 

 

- Is er ook een Koersklas-Sport in de onderbouw? 

Er is geen Koersklas-Sport in de onderbouw. 

 

- Wat voor extra begeleiding heeft een Koersklas op ZuidWest? 

Doordat een klein docententeam lesgeeft aan een kleine klas, zijn de 

lijntjes kort en zijn de leerlingen van de Koersklas goed in beeld. Daar 

waar nodig vindt extra ondersteuning plaats vanuit de trajectvoorziening in 

het succesvol kunnen begeleiden van leerlingen. 

 

- Hoe anders is de rol van de mentor van een Koersklas? 

De rol van de mentor is niet anders, maar wel intensiever. 



 

 

- Worden koersklasleerlingen gescreend? 

Ja. Tijdens de toeleiding naar de koersklas worden de ouders en 

leerkracht gevraagd een Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) in te vullen. 

Deze wordt gebruikt bij de dossieranalyse voorafgaand aan plaatsing.  

Na aanmelding worden de leerlingen uitgenodigd voor een intelligentie 

onderzoek. Dit vindt groepsgewijs plaats op locatie Zuid.  

Al deze informatie draagt bij aan een goede start van de 

leerlingbegeleiding direct bij aanvang van het eerste schooljaar. 

 


