Doorstart even bijtanken

Welkom bij schakelopvang De Doorstart
Waarom naar De Doorstart?
Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn
dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien
doordat je persoonlijke of leerproblemen hebt of
omdat je denkt dat je geen goede schoolkeuze hebt
gemaakt. Dan kun je terecht bij De Doorstart om
even bij te tanken. De Doorstart is een samenwerking van het Noorderpoortcollege, de Catamaran,
Wedeka Bedrijven en de gemeente Stadskanaal.

Bij De Doorstart krijg je individuele begeleiding en
er wordt een programma gemaakt dat het best bij
jou past. Ook kunnen we je helpen om een goede
school- en beroepskeuze te maken. Het is de bedoeling dat je weer teruggaat naar school. Dat kan je
oude klas zijn of een nieuwe school met een andere
(beroeps)richting.

Je komt iedere dag bij De Doorstart. Dat kan voor
een korte periode zijn, bijvoorbeeld twee maanden
of voor een langere tijd, bijvoorbeeld een halfjaar.
Hoe lang het traject gaat duren is een kwestie van
overleg met jou, je mentor van De Doorstart en het
team.

Aanmelding en plaatsing
Aanmelding gebeurt door de school. Bij de aanmelding en plaatsing zijn altijd de leerplichtambtenaar en
de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van
het Noorderpoortcollege, het Ubbo Emmiuscollege
en de Catamaran betrokken.
Ook moeten je ouders/verzorgers toestemming geven
voor plaatsing in de schakelopvang. Na overleg krijgen jij en je ouders/verzorgers een uitnodiging voor
een eerste gesprek.
Je ouders/verzorgers blijven het hele traject betrokken
bij De Doorstart. Het team heeft geregeld contact met
hen via de telefoon of op school.

Het traject
De eerste keer kom je voor een kennismaking en door
middel van een intake proberen we er samen achter
te komen wat voor jou een goed programma is. Maar
ook welke ondersteuning je nodig hebt om weer op
de goede weg te komen. De vakken die tot het programma behoren zijn: Nederlands, Engels, wiskunde,
economie, biologie en sociale vaardigheden. Ook krijg
je huiswerkbegeleiding en wordt er aandacht besteed
aan sport.
Er zijn allerlei trainingen om bijvoorbeeld te leren hoe
je je huiswerk goed kunt plannen of hoe een sollicitatiegesprek wordt gevoerd. Het is mogelijk dat je stage
loopt of op je eigen school nog praktijklessen volgt.
Daarnaast kun je meedoen met de arbeidstraining van
De Doorstart.
Ondertussen werk je aan een portfolio. Hierin staan
bewijzen van wat je goed kunt. Het portfolio houd je
zelf bij. De docenten begeleiden je daarbij.
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Kosten
Aan De Doorstart zijn voor jou en je ouders/verzorgers geen extra kosten verbonden. In principe gebruik je dezelfde lesboeken en leermiddelen die je
ook op school gebruikt.

Lestijden

We beginnen ‘s morgens om halfnegen en eindigen
om twee uur. Het rooster ziet er als volgt uit:
8.30
8.45
10.15
10.30
12.00
12.30

– 8.45
–10.15
–10.30
–12.00
–12.30
–14.00

gesprek
theorie – arbeidstraining
pauze
theorie – arbeidstraining – stage
gezamenlijk eten
theorie – arbeidstraining – stage

Vakanties en vrije dagen
De Doorstart hanteert in het algemeen het vakantierooster van de middelbare scholen. Over de precieze
data zullen de begeleiders je tijdig informeren. Je kunt
de vakantieregeling ook vinden op de website van het
Noorderpoortcollege: www.noorderpoort.nl, klik op
intranet en dan op studentenplein.

Omgangsregels
Onze school streeft naar een veilige en harmonieuze
school, waar iedereen zich thuis voelt. Daarvoor gelden o.a. de volgende regels:

Op woensdagochtend starten de lessen om 10.00
uur.
Voor het gezamenlijk eten neemt iedereen zelf brood
mee.

•
•

Wanneer je stage loopt of nog praktijk volgt op je
andere school wordt het lesrooster aangepast.

•
•
•
•
•
•

Respect voor elkaar
Geen racistische, fascistische of bedreigende
uitlatingen
Geen wapens, messen, alcohol of drugs
Geen agressief gedrag
Geen spullen vernielen van de school of van
iemand anders
Geen grafﬁti in en om de gebouwen
Niet roken in de gebouwen
Op tijd komen

Het is belangrijk om deze regels in acht te nemen.
Daarbij moet je ook altijd bedenken dat je aan het
werk bent voor je eigen toekomst.

Het Team
De begeleiding wordt verzorgd door docenten en
arbeidstrainers. Verder bestaat het team uit stagiaires
en coördinatoren. Eén van de docenten is je mentor.
De mentor is je persoonlijke begeleider bij wie je terecht kunt met al je vragen, klachten en problemen.
De mentor bespreekt ook geregeld de voortgang van
het traject.
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Gegevens melden

Het gebouw

Afwezigheid

De Doorstart heeft een eigen gebouw aan de Utrechtselaan. Er is een theorielokaal waar je les krijgt en
waar huiswerk gemaakt wordt. Ook zijn er computers waar je mee kunt werken.

Je komt iedere dag op school. Wanneer je ziek bent of
als er een andere reden is waarom je niet naar school
kunt komen, dan moet je ouder/verzorger voor halfnegen naar de school bellen: [0599] 6534 91. De administratie geeft de boodschap door. Rechtstreeks naar
De Doorstart bellen kan ook : [0599] 65 34 29.
Wanneer het niet mogelijk is om te bellen, dan moet
je na aﬂoop van je afwezigheid een door de ouder/
verzorger ondertekend briefje meenemen.

In de ruimte voor arbeidstraining kunnen meubelen
worden gemaakt en opgeknapt, maar er is ook een
metaalafdeling. Het is mogelijk om praktijkopdrachten uit te voeren op het gebied van installatietechniek en metaal- en houtbewerking.
Het hangt van je interesse en beroepskeuzerichting
af wat je gaat doen. De arbeidstrainers begeleiden je
bij het maken van keuzes, het organiseren van werk
en samenwerken.
Ook heeft De Doorstart een stille ruimte om je eens
terug te trekken als je daar behoefte aan hebt of om
rustig te kunnen lezen of leren.

Onze school streeft naar een veilige en harmonieuze
Verhuizing
school, waar iedereen zich thuis voelt. Daarvoor gelBij verhuizing geef je je nieuwe adresgegevens en een
den o.a. de volgende regels:
eventueel nieuw telefoonnummer tijdig aan ons door.
•
•

Respect voor elkaar
Geen racistische of fascistische of bedrei
gende uitlatingen
Nazorg
• Geen wapens, messen,
alcohol of drugs
• Geen agressief gedrag
Wanneer je teruggaat naar je oude klas of een nieuwe
school, dan zullen we nog een tijdje contact met je
houden. Hoe lang dat zal zijn bespreken we met de
school en hangt ook af van hoe het met je gaat.

Gegevens van de school
Schakelopvang De Doorstart
Utrechtselaan 70/72
9501 PV Stadskanaal
telefoon [0599] 65 34 29
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De Doorstart is een samenwerking van het Noorderpoortcollege,
de Catamaran, Wedeka Bedrijven en de gemeente Stadskanaal

