Stageplaats derdejaars Pedagogiek en Social Work studenten
vanaf September 2018
Instellingsgegevens
Volledige naam
Locatie
Bezoekadres
Bezoekadres
Postadres
Postcode +plaats
Telefoon
Website
Contactpersoon
Functie
E-mail adres

: RSG Tromp Meesters
: Steenwijk
: Lijsterbesstraat 1
: Postbus 168
: 8330 AD Steenwijk
: +31 (0)521 514137
: www.rsgtrompmeesters.nl
: Francisca Voorn
: Leerlingbegeleider/ pedagoog
: f.voorn@rsgtrompmeesters.nl

Aantal plaatsen
Vier derde/vierdejaars stagiaires (De stageplaats ik ook geschikt voor studenten die het uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker willen behalen.)
Stage duur
Het gehele schooljaar
Onderwijsatelier
Het onderwijsatelier is een vast lokaal op de RSG Tromp Meesters binnen onze locaties op de Lijsterbesstraat en de
Stationsstraat. Deze locatie is een plek van regulier voortgezet onderwijs waar leerlingen zitten die alle niveaus van
voortgezet onderwijs volgen. Het onderwijsatelier is een vaste plek, met een vast team, met de nodige expertise,
waarbinnen passend onderwijs wordt geboden. In het onderwijsatelier kunnen leerlingen die extra hulp nodig
hebben worden opgevangen en begeleid, waardoor ze binnen het regulier onderwijs kunnen blijven. De aard van de
werkzaamheden maakt dat de positie van het onderwijsatelier binnen het onderwijs, te positioneren is tussen het
regulier- en speciaal onderwijs. Binnen het onderwijsatelier werk je samen met de zorgcoördinator, ambulant
begeleiders, de orthopedagoog, dyslexie- en dyscalculiecoördinator, leerlingbegeleiders en zorgmentoren.
+Atelier
De RSG Tromp Meesters wil onderwijs bieden aan leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan binnen een
reguliere MAVO/HAVO/VWO-setting geboden kan worden. Daarbij is sprake van een specifieke benadering die de
leerlingen nodig hebben om succesvol te functioneren binnen de school en binnen de klas.
Deze specifieke benadering kan betrekking hebben op werkhouding, planning en uitvoering van de planning,
zelfstandigheid, taakgerichtheid, aandacht, motivatie, instructiegevoeligheid, beperkte communicatieve
zelfredzaamheid, beperkte sociale redzaamheid, regelmatig problemen in de interactie met docenten/leerlingen.
Rebound
De rebound is een voorzieningen binnen de RSG die opvang biedt aan leerlingen die door hun gedrag tijdelijk niet
meer te handhaven zijn in de eigen klas of op school.
VSO
Leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs niet (meer) de juiste plek is, kunnen terecht bij onze VSO-afdeling waar
ze een combinatie van onderwijs en ondersteuning krijgen die meer aansluit bij hun hulpvragen. Wij benaderen onze
leerlingen vanuit zijn/haar mogelijkheden, hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch
klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding
van specifieke leerproblemen.

Profiel stagiaire
Van de stagiaires wordt verwacht dat je affiniteit hebt met pubers en het onderwijs. Je kan je inleven in de
doelgroep, bent communicatief vaardig, collegiaal, zelfverzekerd, flexibel, enthousiast, initiatiefrijk, consequent,
hebt een goed zelf reflecterend vermogen, kan oplossingsgericht werken en zelfstandig werken.
Je werktijden zullen van 8.00 – 16.00 uur zijn.
Sollicitatieprocedure
Lijkt het je leuk om stage bij de RSG Tromp Meesters te lopen? Stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie en cv naar
voor 19 mei naar f.voorn@rsgtrompmeesters.nl. Nadat we je brief en cv hebben ontvangen, nodigen wij je mogelijk
uit voor een gesprek. Na het gesprek beslissen wij of we een goede match zijn voor elkaar.
Mogelijke stage activiteiten
Als stageplek zullen wij je allereerste de ruimte geven om aan je eigen stage opdrachten te werken en om aan je
persoonlijke leerdoelen te werken. Daarnaast zouden we graag willen dat je leerlingen persoonlijk gaat begeleiden
door individuele gesprekken, betrokken bent bij de contacten met de ouders en contacten onderhoud met externe
organisaties. Daarbij verwachten wij dat je jezelf gaat verdiepen in de problematiek van de leerling en de vertaling
hiervan op gedrag op school.
Activiteiten kunnen zijn:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Het begeleiden van leerlingen in het Onderwijsatelier, +atelier en Rebound.
Het bijwonen van werkoverleg en leerling-besprekingen van het zorgteam.
Contacten leggen en onderhouden met externe organisaties. (bv. Jeugdbescherming, GGZ, enz.)
Contact met ouders van de leerlingen onderhouden.
Handelingsplannen schrijven.
Roosters en planningen maken.
Bijwonen van het ZAT(zorg advies team)-overleg.
Rapportage van leerlingen bijhouden in ons leerlingvolgsysteem.
Begeleidingsgesprekken voeren
Toezicht houden en surveilleren
Leerlingen helpen met studievaardigheden
Assisteren bij sociale vaardigheidstrainingen (rots en water)
Individuele sociale vaardigheidstrainingen geven
Administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leerlingenzorg
Observeren van leerlingen
Taken samen met de orthopedagoog uitvoeren
Analyses van geconstateerde problematiek maken
Voorlichtingen geven aan leerlingen/docenten
Opzetten praktijk arbeidsmarkt gericht onderwijs
Opzetten van projecten m.b.t. leergebiedoverstijgende kerndoelen

Begeleiding
De stagiaire wordt begeleidt door de (ortho)pedagoog of toegepast psycholoog.

