
Informatie Onderbouw (leerjaar 1 en 2)  

Op het Sprongcollege bieden we verschillende leerwegen aan: 

Schakelklas  

De leerlingen van de schakelklas volgen hetzelfde programma als in leerjaar 1 vmbo basis van het 

Hub van Doornecollege. In vergelijking met het Hub van Doornecollege is de leeromgeving van de 

schakelklas kleiner, is er veel begeleiding en coaching en lessen bij de mentor.  

Integratieklas 

In de integratieklas verzorgen wij onderwijsaanbod voor leerlingen met een verstandelijke beperking 

(snijvlak ZML en praktijkonderwijs). Met deze klas willen wij thuisnabij onderwijs aanbieden en 

integreren in het reguliere (praktijk)onderwijs, onder meer door groep-overstijgende activiteiten. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en begeleiding zijn essentieel voor de groei van deze leerlingen op 

het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit is verwerkt in het onderwijsaanbod, zowel op 

klasniveau, als in kleine niveaugroepen. De integratieklas bestaat uit een basisgroep, leerjaar 1 t/m 3 

en een uitstroomgroep vanaf leerjaar 4.  

Praktijkonderwijs 

In de onderbouw krijgen de leerlingen een brede kennismaking met het onderwijsaanbod, gericht op 

algemene, praktische, sociale en communicatieve vaardigheden. We letten daarbij sterk op de 

werkhouding en persoonlijke loopbaanoriëntatie. De leerlingen krijgen daarin individuele begeleiding 

van de mentor.  

De leerlingen beginnen iedere dag de eerste twee lesuren met een dagstart bij de mentor en sluiten 

de dag af bij de mentor. Daarna volgt een individueel coaching gesprek (met de mentor). In dit 

gesprek komen onder anderen het welzijn en de ontwikkelingsdoelen van de leerling aan bod.  

Speerpunten 

Bedrijfsbezoeken  

De leerlingen gaan in de onderbouw regelmatig op bedrijfsbezoeken, zodat ze de regionale 

arbeidsmarkt leren kennen en inzicht krijgen in de mogelijkheden om daaraan deel te nemen. Een 

bedrijf wordt voorafgaand aan het bezoek altijd uitgebreid besproken met de leerlingen, zodat ze 

weten wat ze kunnen verwachten. Na afloop van het bedrijfsbezoek vindt er ook een evaluatie 

plaats, waarbij alle facetten van het bedrijf aan bod komen. 

Voorbereidende stages 

In het tweede leerjaar starten we met de voorbereidende stage, zowel intern als extern. Binnen deze 

voorbereidende stage maken de leerlingen kennis met verschillende werknemersvaardigheden die 

nodig zijn in het bedrijfsleven, zoals afspraken maken en nakomen en vragen stellen. De interne 

stages zijn in school en worden in tweetallen uitgevoerd. Leerlingen verzorgen dan de 

kantinecatering, werken als baliemedewerker of voeren de weektaak uit.  

 

 

 

 


