APPTUS MAATWERKLOKAAL
Binnen CSW Bestevaêr bieden we regulier onderwijs. Tevens bieden we extra ondersteuning en
begeleiding aan leerlingen in ons Apptus maatwerklokaal.
Apptus staat voor: passend of geschikt onderwijs.
We begeleiden en ondersteunen leerlingen in het verbeteren van hun werkhouding, ontwikkelen van hun
sociale & communicatieve vaardigheden, bij hun emotionele ontwikkeling en in het aanleren van plannen
en structureren.
Op het moment dat een leerling is aangemeld op CSW Bestevaêr onderzoeken wij of er extra
ondersteuning nodig is. Wanneer de ondersteuningscoördinator deze ondersteuning toewijst zal de
leerling een Apptus arrangement krijgen. We maken gebruik van de volgende arrangementen: Time-out,
Deeltijd of Voltijd. Ieder arrangement heeft bepaalde vormen van begeleiding en vindt altijd plaats in het
Apptus maatwerklokaal. U kunt hierbij denken aan:








de dag opstarten en afsluiten
een rustige werkplek (flexibele of vaste uren)
time-out faciliteit (tot rust komen in Apptus en daar verder werken)
toetsen maken
pauzes
hulp bij plannen en organiseren
persoonlijk gesprekken met de coach

De coaches van Apptus kijken naar de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling en passen
de begeleiding daarop aan. Het contact met de ouders/verzorgers van de leerling is hierbij belangrijk.
Een aantal keer per jaar zal de ondersteuning geëvalueerd en eventueel aangepast worden. Dit doen wij
vanuit de school-ouder-kind driehoek.
Het lokaal is elke schooldag geopend van 08.00 tot 16.00 uur

Contactgegevens Apptus:
Lokaal B115
apptus@cswalcheren.nl

Apptus arrangementen
De ondersteuning die de ondersteuningscoördinator (OCO) toekent hebben we ingedeeld in 3
arrangementen. Afhankelijk van de mate waarin extra ondersteuning nodig is wordt de leerling in één
van de arrangementen ingedeeld. Op het moment dat de leerling de ondersteuning krijgt zorgen de
Apptus coaches voor begeleiding aangepast aan de behoefte van de individuele leerling. Maatwerk in
het Apptus maatwerklokaal.

Time-out arrangement
Dit arrangement is voor leerlingen die af en toe behoefte hebben aan een rustige werkplek, een
luisterend oor of extra begeleiding op sociaal-emotioneel gebied.
Kort samengevat:
 De leerling kan een time-out moment doorbrengen in het Apptus lokaal
 Mogelijkheid om pauzes door te brengen in het lokaal
 De leerling kan toetsen maken in het lokaal
 Er is persoonlijke begeleiding van een Apptus coach
 Korte lijnen met ouders/verzorgers

Deeltijd arrangement
Dit arrangement is voor leerlingen die extra begeleiding en kaders nodig hebben op het vlak van
planning, structureren, omgaan met anderen, impulsiviteit, emoties en (on)rust.
De leerling kan goed zelfstandig functioneren op school, maar heeft baat bij extra ondersteuning en een
prikkelarme omgeving.
Kort samengevat:
 De mogelijkheid om de dag op te starten en af te sluiten in het Apptus lokaal
 De leerling kan een time-out moment doorbrengen in het lokaal
 Begeleiding door een Apptus coach
 De leerling mag toetsen maken in het prikkelarme lokaal
 De mogelijkheid om pauzes door te brengen in het lokaal
 Hulp bij plannen en structureren
 Korte lijnen met ouders/verzorgers: tweewekelijks een update mail van de coaches

Voltijd arrangement
Dit arrangement is speciaal voor leerlingen met een grote behoefte aan ondersteuning op het gebied van
structuur, planning, impulsiviteit, (on)rust, omgaan met anderen, emoties en gedrag. De leerling brengt
vaste uren door in het Apptus maatwerklokaal tijdens zijn reguliere lesrooster.
Kort samengevat:
 Een arrangement, dat noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan regulier onderwijs
 De leerling volgt tenminste 50% van de lesuren in zijn stamklas
 Er is een mogelijkheid tot een aangepast lesrooster wanneer nodig
 De dag opstarten en afsluiten in het Apptus lokaal
 De leerling krijgt dagelijks begeleiding door een coach
 Mogelijkheid om pauzes in het Apptus lokaal door te brengen
 Mogelijkheid om toetsen te maken in het prikkelarme lokaal
 Hulp bij plannen en organiseren door een Apptus coach
 De leerling kan een time-out moment doorbrengen in het lokaal
 Plan van aanpak: werken aan twee doelen om persoonlijke groei te bevorderen
 Korte lijnen met ouders/verzorgers: tweewekelijks een update mail van de coaches

