Van aanmelding tot einde traject













De leerling wordt op school besproken in het
JES overleg.
Ouders worden betrokken.
Aanmelding m.b.v. OT (Onderwijs Transparant)
en aanvullende informatie op schrift/digitaal.
Intake gesprek, aanname en plaatsing, handelingsplan in samenspraak met alle betrokkenen.
Leerling gaat één dag per week terug naar school.
Geleidelijk uitbreiden van de terugkomdagen op
school.
Tussentijdse evaluatie.
Contact tussen Rebound en school over de
voortgang van de leerling.
Contact tussen ouders/verzorgers en Rebound.
Volledige terugplaatsing op school.
Eindevaluatie en advies voor de leerling, ouders/
verzorgers en school.
Nazorg in overleg met school.

Belangrijk op Rebound:
Wij respecteren onszelf, de ander en onze omgeving.
Wij komen voorbereid naar de Rebound.
Wij doen mee aan het volledige programma.
Wij staan voor elkaar klaar.
Wij lossen dingen pratend op.

Wie zijn wij ?
Karin Blesting
Mohamedy Daouyry

Verantwoording school na plaatsing
op Rebound








De school blijft altijd verantwoordelijk voor de
leerling.
De leerling kan te allen tijde worden terug gestuurd naar school.
De school faciliteert het schoolwerk, corrigeert
het gemaakte werk en levert toetsen aan en
kijkt deze na.
De school is medeverantwoordelijk voor het
leerproces van de leerling.
Contact en rapportage is van groot belang.
De school begeleidt de leerling op de terugkomdag, in samenwerking met Rebound.

Tessa Oud
Maarten Hooghiemstra
Reinout Oosterman

Contact
Rebound Den Haag
Sara Burgerhartweg 4 - 6
2533 JA Den Haag
070- 3360177
rebounddenhaag@swvzhw.nl
Karin Blesting
0657400905
Mohamedy Daouyry 0640852521

Wie zijn wij ?

Ons programma:

Rebound is een voorziening voor leerlingen in het
reguliere Voortgezet Onderwijs, die om verschillende
redenen probleemgedrag (beginnen te) vertonen.

Onderwijs:

De leerling maakt deel uit van een kleine groep van
maximaal 15 leerlingen, die in een huiselijke sfeer met
veel persoonlijke aandacht begeleid worden. De leerling
doorloopt een traject van ongeveer dertien weken en
blijft ingeschreven op de school van herkomst.

TOPs! training: Middels deze gedragsinterventiemethodiek wordt gewerkt aan het verbeteren van sociale vaardigheden,
moreel redeneren en het leren omgaan met boosheid.

De leerling krijgt op Rebound, i.s.m. school, een tweede
kans. Na een intensieve begeleiding keert de leerling
terug naar de school van herkomst.

Persoonlijke ontwikkeling:
Leerlingen worden gekoppeld aan
medewerkers (casemanagers/
mentoren) en per leerling wordt er
gekeken naar de talenten en kwaliteiten.

Gymlessen:

Wat bieden wij ?










Pre-observaties
Ondersteuning op maat
Werken aan motivatie en gedrag
Persoonlijke ondersteuning en begeleiding
Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte
Gedragstrainingen (Tops! training)
Een adviserende rol
Wekelijks schriftelijke rapportage naar school en
ouders
Nazorg in overleg met de school

Hierin werken de leerlingen aan het opgegeven werk van school en is er gelegenheid voor het maken van toetsen.

Door lichamelijke inspanning kunnen
de leerlingen hun spanning loslaten,
toepassen van sociale vaardigheden in
sportsituaties en verbreding van sportoriëntatie.

Technieklessen: Het vergroten van vaardigheden, omgaan met materialen en beroepsoriëntatie.
Terugkomdag:

Inleveren van de weektaak en les volgen op school. Re-integreren op
school en weekrapportages. Terugkoppeling middels de gedragskaart.

Observaties:

Tijdens terugkomdagen op school kan middels
observatie het gedrag van de leerling in de
reguliere, klassikale setting in kaart worden
gebracht door Rebound (docenten en/of stagiaires van de Hbo-opleidingen MWD, SPH en
Pedagogiek.)

Doelgroep
Leerlingen die:














Weinig of geen inzicht in eigen gedrag hebben
Meeloop gedrag vertonen
Storend gedrag in de klas vertonen
Pestgedrag vertonen
(verbaal) agressief gedrag vertonen
Slecht of niet tegen kritiek kunnen
Zich niet aan regels en afspraken houden
Moeite hebben met autoriteit (gedrag)
Geringe motivatie hebben (spijbelen)
Vluchtgedrag vertonen (o.a. liegen)
Thuiszitten of dreigen te komen
Reeds enige begeleiding binnen school hebben gehad (basisondersteuning)
Leerbaar zijn

