Overzicht van de ondersteuning van de
LUCA Praktijkschool
A. De kracht van de school
De LUCA Praktijkschool is een kleine school voor praktijkonderwijs en biedt onderwijs
aan leerlingen met een praktijk onderwijs (PRO) advies.
Er is veel aandacht voor de individuele leerling.
Met alle leerlingen en ouders wordt een intakegesprek gehouden. Hierin worden de extra
ondersteuningsbehoefte besproken en in een Onderwijs Perspectief Plan (OPP)
vastgelegd.
Leerlingen hebben een mentor/coach die samen met de leerling leer- en ontwikkeldoelen
opstelt en regelmatig coaching gesprekken met de leerling heeft waarin het behalen van de
doelen wordt besproken.
Het onderwijs volgt de leerling. We sluiten aan op de didactische mogelijkheden en de
competentie ontwikkeling van de individuele leerling
Rekenen en taal wordt aangeboden op leerpleinen die op niveau zijn ingedeeld los van
leeftijd of leerjaar. Bij de praktische vakken en stages kan de leerling zijn competenties
ontwikkelen.
We vinden het ook belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met de buitenwereld.
De leerlingen gaan daarom regelmatig op excursie naar culturele evenementen, musea en
bedrijven.

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school
Ondersteuning bij
taal- en rekenen
Taal

Dyslexie
Rekenen

Dyscalculie
Ondersteuning bij
intelligentie
Meer- en
hoogbegaafdheid
Disharmonische
intelligentie

Hoe werkt de school hieraan?
Het onderwijs volgt de leerling. Leerlingen krijgen Nederlands op
leerpleinen die op niveau zijn ingedeeld, los van de leeftijd of het
leerjaar. Leerling kan extra ondersteund worden door de
Begeleider Passend Onderwijs
Elke leerlingen heeft een eigen laptop waarop indien nodig
hulpsoftware kan worden geïnstalleerd.
Bij het maken van toetsen is er geen tijdslimiet.
Het onderwijs volgt de leerling. Leerlingen krijgen rekenen op
leerpleinen die op niveau zijn ingedeeld, los van de leeftijd of het
leerjaar. Leerling kan extra ondersteuning ontvangen van de
begeleider Passend Onderwijs
Leerling kan op eigen tempo werken op de leerpleinen. Ook kan
hij extra oefenen met digitale programma’s
Hoe werkt de school hieraan?
Geen specifiek beleid binnen praktijkonderwijs
Bij disharmonisch intelligentie worden extra
ondersteuningsbehoeftes beschreven in het OPP(ontwikkeling
perspectief plan). De extra ondersteuningsbehoefte worden 2x per
jaar geëvalueerd in de leerlingbespreking.
Wanneer het schoolprogramma niet toereikend is wordt de
leerling doorverwezen naar de begeleider passend onderwijs.
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Hoe werkt de school hieraan?
Extra ondersteuningsbehoefte worden beschreven in het OPP.
Het OPP wordt besproken met de mentor/coach en de lesgevende
docenten.
De mentor/coach stelt kortlopende leerdoelen op met de leerling
en heeft coaching gesprekken met de leerlingen over het behalen
van de doelen.
De leerdoelen worden kenbaar gemaakt aan de lesgevende
docenten.
Wanneer de leerdoelen niet behaald worden kan de leerling
worden verwezen naar de zorgcoördinator met een hulpvraag voor
extra ondersteuning
Extra ondersteuningsbehoefte worden beschreven in het OPP
Het OPP wordt besproken met de mentor/coach en de lesgevende
docenten.
De mentor/coach stelt kortlopende leerdoelen op met de leerling
en heeft coaching gesprekken met de leerlingen om samen te
bespreken of de doelen behaald zijn. De doelen worden kenbaar
gemaakt aan de lesgevende docenten.
Hoe werkt de school hieraan?
De 1ste, 2e klassen en de 2e jaars leerlingen van de internationale
schakelklas (ISK) krijgen een Training Sociale Vaardigheden
aangeboden.
In de 3e klassen bieden we het traject ‘De leukste klas van de
school’ aan in samenwerking met trainingsbureau Sports &
Behaviour.
In de praktijklessen en stages werken leerlingen aan het
ontwikkelen van verschillende competenties zoals: Sociaal gericht
handelen, samenwerken en communiceren tijdens
werkzaamheden. De leerlingen worden hierin gecoacht door de
vakdocenten en hun mentor.
Mocht er extra ondersteuning nodig zijn dan wordt de leerling
besproken met de zorgcoördinator en kan doorverwezen worden
naar de begeleider passend onderwijs of naar specialistische
hulpverlening.
Bij angst en stemming wordt de leerling doorverwezen naar de
jeugdpsycholoog van het Ouder Kind Team.
Faalangst: Het schoolprogramma wordt op individueel niveau
aangeboden door de orthopedagoog en is erop gericht dat de
leerling zoveel mogelijk succeservaringen opdoet.
De school heeft duidelijke gedragsregels. Leerlingen worden
aangesproken op wenselijk gedrag.
Bij grensoverschrijdend gedrag volgt in of externe schorsing.
Preventieve voorlichting over drugs en verslaving in de lessen van
Dienstverlening & Welzijn.
Bij vermoeden van verslaving wordt de leerling doorverwezen
naar de ouder kind adviseur(OKA) en/of naar specialistische
hulpverlening
Hoe werkt de school hieraan?
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Extra ondersteuningsbehoefte worden besproken bij de
aanmelding van de leerling en het intakegesprek.
De mogelijke extra ondersteuning wordt beschreven in het OPP.
Het gebouw van de LUCA heeft beperkingen voor leerlingen die
beperkt mobiel zijn. Het gebouw telt 3 etages en er is geen lift
aanwezig.
Hoe werkt de school hieraan?
Als ouders een hulpvraag hebben bij het opvoeden en begeleiden
van hun kind dan kan de zorgcoördinator doorverwijzen naar de
Ouder Kind Adviseur, ALTRA SALTO gezinsbegeleiding. Deze
begeleiders zijn op school aanwezig.
Vrije tijd: In het curriculum biedt de school keuzevakken aan,
twee klokuren per week. Hiermee kunnen de leerlingen kennis
maken met activiteiten die je in je vrije tijd kunt doen, variërend
van Atletiek tot zwemmen.
De zorgcoördinator kan financiële ondersteuning aanvragen bij
het Sport en Cultuurfonds.

Overige
ondersteuning

Hoe werkt de school hieraan?
Topscore biedt Sportieve activiteiten na school aan. Voetbal,
basketbal en dansen
De Luca Praktijkschool is een gezonde school. Leerlingen worden
gezonde keuzes voorgehouden. We hebben een gezond kantine
aanbod en in de lessen dienstverlening & welzijn, horeca en sport
komen onderwerpen over gezonde levensstijl aan bod.
De schoolverpleegkundige(GGD) begeleidt leerlingen met
overgewicht en kan doorverwijzen naar het traject Expeditie Jij
wat in samenwerking met Dynamo aangeboden wordt op school.
In dit traject werken jongeren aan een gezonde leefstijl.
Voor specialistische hulpverlening werkt de school samen met de
GGD Schoolarts, Ouder Kind Adviseur(Ouder Kind Team) en de
leerplichtambtenaar. Zij vormen samen het ZAT wat 7 wekelijks
bij elkaar komt.
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