opname

Onderwijs in De Korbeel

ontslag

na ± 6 weken:
staf

OBSERVATIE

BEHANDELPERIODE

NAZORG

Observatieperiode:
- observatie in leefgroep
- observatie in elke discipline
-Klas: houding in de klas, t.o.v. studiewerk, t.o.v. medeleerlingen, aandacht,
orde en netheid, vakkennis
- info van school en CLB wordt opgevraagd

opname

ontslag

na ± 6 weken:
staf

OBSERVATIE

BEHANDELPERIODE

OBSERVATIE

BEHANDELPERIODE

NAZORG

Synthesevergadering na opname:
- Opnamereden bespreken
- Op schools vlak:
- les starten?
Bevragen bij pediater
Verwachtingen ouders
- verwachtingen school
Ging voor opname niet naar school
Hoeft geen examens af te leggen

Een casus

opname

ontslag

na ± 6 weken:
staf

NAZORG

Behandeling: klas tot begin volgend schooljaar:
- afspraken rond klas besproken op synthesevergadering:
bv: met lift, tas niet zelf dragen
- aantal lessen:
- opbouw wiskunde, Nederlands, Frans, Engels
- verminderen (focus)
- leerinhouden aangepast (bv Engelse spelletjes, Frans boekje, raadsels)
- opvolgen verwachtingen omtrent school, ook naar september toe: geen vraag om
te starten, misschien lessen in De Korbeel opbouwen
- Taken in de vakantie

opname

ontslag

na ± 6 weken:
staf

OBSERVATIE

BEHANDELPERIODE

NAZORG

Staf:
- samenvatten van observaties: kreeg 2 keer per week individueel les, 1 keer in
kleine groep. Lukt moeilijk.
Hoopt dat ze A-attest kan behalen.
- Problematiek: Anorexia Nervosa
- Advies: verdere behandeling

opname

ontslag

na ± 6 weken:
staf

OBSERVATIE

BEHANDELPERIODE

NAZORG

Behandeling: klas volgend schooljaar: 1ste trimester:
- september: vraag meer les, A-attest
→ overleg met meisje, ouders, school, CLB, Korbeel, Bednet
→ start Bednet voor Engels (vragen in klas)
→ verder overleg gepland
→ voorwaarden A-attest
- klas: 4wb individueel les, taken lukken moeilijker, moeite met aandacht,
perfectionistische houding, lichamelijk onrustig, paniek bij plannen en organiseren
- toetsen in De Korbeel verlopen moeilijk: heel onrustig, veel blanco
- bespreken op synthese
- vraag van het meisje om Bednetlessen wat op te bouwen
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opname

ontslag

na ± 6 weken:
staf

OBSERVATIE

NAZORG

BEHANDELPERIODE

Behandeling: klas volgend schooljaar: 2de en 3de trimester:
- Bednet wordt uitgebreid: opbouw Nederlands
- Lessen in de klas: aangepast aan meisje, Bednetlessen. Wiskunde in groepje
van 2 leerlingen.
- Taken en toetsen in de klas en via Bednet:
stress → extra ondersteund (plannen (ik-werk + studieschema in samenspraak met
team en meisje), bespreken, plaats om te studeren, nabijheid);
wel uitstekende resultaten.
- Voortdurende evaluatie op 2-wekelijkse synthesevergadering
- Overleg met meisje, Ouders, school, CLB, Korbeel, Bednet:
afspraken rond examens: welke,wanneer, waar, context, wat kan (pediater)
- Vakantie: enkele uitgestelde examens
- Oudercontact op school: attest

opname

opname

OBSERVATIE

BEHANDELPERIODE

NAZORG

Behandeling: klas volgend schooljaar:
- Bespreken B-attest: lessen, Bednet, toekomst
opstellen van een concreet stappenplan
- Opbouw lessen: klas, Bednet, school:
- steeds meer via Bednet en op school
- klas: momenten om moeilijkheden en vragen van andere lessen te bekijken
- veel aandacht voor plannen, organiseren, studeren en resultaten
- Overleg met meisje, ouders, school, CLB, Korbeel, Bednet
- Info voor nieuwe leerkracht (op vraag)
- Examens worden in overleg op school afgelegd (apart of in eigen klas)
- Attest
- Vakantie: volgens interesse van het meisje

ontslag

na ± 6 weken:
staf

opname

OBSERVATIE

ontslag

na ± 6 weken:
staf

BEHANDELPERIODE

ontslag

na ± 6 weken:
staf

NAZORG

Behandeling: klas volgend schooljaar:
OBSERVATIE

BEHANDELPERIODE

- Voorstel van het meisje: volledige dagen school
- Schoolgaan (lessen, aansluiting in klas) wordt opgevolgd in synthese
- Ontslag

NAZORG

nazorg:
- Ook in klas
- Opvolgen studieplanning
- Vragen leerstof
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