
LWOO-voorlichting
25 oktober 2022



15.45 Ontvangst
16.00 Start voorlichting lwoo
16.20 Lessen Vakcollege(lln)
17.00 ‘Kijken’ bij de leerlingen
18.00 Start ‘Inloopavond’

Programma



LeerWeg
Ondersteunend
Onderwijs

Extra ondersteuning bij het volgen
van een basisberoeps- of 
kaderberoepsgerichte leerweg.

LWOO is dus geen aparte leerweg, maar 
gewoon vmbo met extra ondersteuning.



Faciliteiten LWOO

 Kleinere klassen 

 Een deskundige mentor

 Minder docenten 

 Een extra reken- en taaluur in klas 1BB, (kader 
n.a.v. Cito 0 en 1)

 Een groepsplan

 Ondersteuning door een intern begeleider 
en een leerlingbegeleider

 Inzet remedial teaching



Bij een minimale leerachterstand
van 1½ jaar, bij minstens 2 van de 4 
volgende onderdelen:

- spelling      
- technisch lezen
- begrijpend lezen
- inzichtelijk rekenen

Voor welke
leerling?

IQ lager dan 90 

Is het IQ hoger?
Dan moet er sprake zijn van 
sociaal emotionele problemen.



De LWOO-test

- Dezelfde testprocedure binnen 
de regio Assen

- Ouders worden uitgenodigd voor 
uitleg over de test



De procedure

- Didactisch onderzoek op de 
basisschool (M6 niveau)

- Psychologisch onderzoek op 
Dr. Nassau College

- LWOO-verslag na circa 4 
werkweken afhankelijk van moment 
didactisch onderzoek

- Uitnodiging voor het bespreken 
van de resultaten



Aanmelden

Via de basisschool: 
aanmeldingsformulier, onderwijskundig 
rapport, formulier ondersteuningsbehoefte 

(school en ouders, SBO een OPP)

Indien mogelijk: 
voor 1 december i.v.m. de afname van 
de testen

https://www.youtube.com/watch?v=irkiaqEzXoU


Algemene informatie 
Penta



Eigen:
- Ingang 
- Plein
- Kantine
- Fietsenstalling
- Docententeam

In klas 1



Opleidingen

• Mavo (vmbo GL/TL)

• Mavo/havo-stroom (m/h 
advies)

• Mavo & Kunst en Cultuur

• Vakcollege KB *

• Vakcollege BB *
*evt. lwoo



Het Vakcollege

• Basis- en kaderleerlingen
• 10 lesuren Vakmanschap 
• Een doorlopende leerlijn 

LOB + bedrijfsbezoeken
• Reflectiegesprekken
• Stages



Structuur Vakcollege



(Extra) 
begeleiding

• Coördinator Leerlingzaken
• Leerlingbegeleiders
• Dyslexiecoach
• Huiswerkklas/ café
• Begeleidingsuren
• Remedial Teacher
• NT 2 ondersteuning
• Cico Check in – check out



Activiteitenweken

Penta is:

- CultuurProfielSchool
- Gezonde school (alle vignetten)
- Activiteitenweken = projecten,             

samenwerken, excursies, LOB,
sportiviteit

Presentator
Presentatienotities
Een voorbeeld van de Gezonde School is Mediawijsheid, waarvoor een visie en een doorgaande leerlijn is geformuleerd.�Verder zijn er projecten als ‘Weet wat je weet’, ‘De gevaren van roken’ en wordt er per vak 1 buitenles georganiseerd. Het project Cleopatra is een CKV- project in leerjaar 1. 



iPad
“Een middel maar geen doel”

Elke leerling eigen computer
- Meer onderwijs op maat

Methodes op iPad
- Daar waar dit een toevoeging is

Educatieve apps
- Oefenen/leren

Samen slagen!
99% in 2022

Leerling

Docent Ouders

Goed 
onderwijs!



Meer weten?
Kom kennismaken!

Doe- en Voorlichtingsavonden

18.15 tot 20.30 uur

15 november 2022
9 februari 2023

Open Dag 

15.30 tot 20.00 uur

24 januari 2023

https://penta.nassaucollege.nl/
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