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Overzicht ondersteuning Vonk Amsterdam 
 

Hiervoor bieden we verschillende mogelijkheden aan. Je behaalt op Vonk Amsterdam een volwaardig 

diploma, waarmee je in het mbo nog alle richtingen op kunt. Op Vonk Amsterdam leer je in een 

groene, duurzame omgeving! 

 

Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school  

 

 

Leerweg onder-

steuning vmbo 

Hoe werkt de school hieraan?  

Leerweg onder-steuning 

vmbo 

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben voor het behalen van zijn of haar diploma. 

Hierbij wordt er rekening gehouden met didactische en pedagogische 

onderwijsbehoeften. 

 

Wij bieden de volgende ondersteuning aan: 

- klassen met een kleine groepsgrootte (max 19 leerlingen) 

- steunlessen op alle vakgebieden 

- huiswerkbegeleiding  

- Extra hulp bij taal en rekenen 

- verlengde instructie 

- trainingen op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 

  

 

Ondersteuning bij 

taal- en rekenen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Taal  

 

We hanteren een taalbeleid, waarbinnen we extra aandacht bieden aan 

begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat, zowel binnen als 

buiten de lessen. We bieden wekelijkse steunlessen aan, waarbij 

leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen.  

Dyslexie 

 

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruikmaken van verschillende 

faciliteiten, zoals aparte afspraken over opdrachten in de klas, 

correctieafspraken, extra tijd bij de afname van toetsen, auditieve 

ondersteuning en individuele begeleiding bij toetsing en opdrachten. De 

leerling krijgt een persoonlijke kaart met daarop aangegeven de 

ondersteuning waar behoefte aan is.  

Rekenen  

 

Wij hanteren een rekenbeleid. Wij bieden remedial teaching aan voor 

rekenen.  

Vonk Amsterdam is een sfeervolle, veilige en kleinschalige vmbo b/k/gl school waar je ook een 

vmbo-t diploma kunt halen. De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat bij ons voorop. 

Talentontwikkeling, duurzaamheid en gezondheid vinden wij belangrijk.  

 

Op Vonk Amsterdam is het mogelijk om vakken op een hoger niveau te volgen. In de onderbouw 

bieden we speciale sport-, techniek- en kookklassen aan en we hebben een Gezonde Schoolkantine. 

De leerlingen krijgen een brede opleiding met theorie- en praktijkvakken aangeboden, zoals voeding, 

economie en techniek. Bij ons wordt niet alleen op school geleerd, maar ook in de directe omgeving 

van de school. Zo werken we samen met bedrijven en het stadsdeel. We geven onze leerlingen 

verantwoordelijkheden en leren ze samen te werken om zo een bijdrage te leveren aan de 

maatschappij. Als school hebben we veel aandacht voor begeleiding en ondersteuning. 
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Dyscalculie 

 

Leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie kunnen 

gebruikmaken van verschillende faciliteiten, zoals gebruik van een 

rekenmachine en een reken-ondersteuningskaart. 

 

Ondersteuning bij 

intelligentie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

We differentiëren binnen de lessen en stellen leerlingen in staat om 

vakken op een hoger niveau af te ronden. Daarnaast biedt het Vonk 

Amsterdam verschillende verdiepende vakken en activiteiten voor 

leerlingen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van sport, 

voeding, duurzaamheid en milieu.  

Disharmonische 

intelligentie 

Er wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van visuele digitale 

ondersteuning en verlengde instructie. Ook bestaat een mogelijkheid 

voor leerlingen om te werken met audio-ondersteuning. 

 

 

 

 

 

Ondersteuning bij 

motivatie en leren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Motivatie en 

concentratie 

Vonk Amsterdam motiveert leerlingen door ze verantwoordelijk te 

maken voor hun eigen leerproces en de leerstof niet te beperken tot 

kennisoverdracht, maar te investeren in het aanleren van toepasbare 

vaardigheden.  

De school beschikt over prikkelarme werkplekken en over materiaal om 

‘prikkelarm’ te kunnen werken. Ook wordt rekening gehouden in de 

wijze van lesstofaanbod.  

Studievaardigheden: 

plannen en organiseren, 

taakgericht werken 

De school besteedt uitgebreide aandacht in het mentoraat aan 

studieplanning. Daarnaast bieden we steunlessen en 

huiswerkbegeleiding.  

 

Ondersteuning bij 

sociaal-emotioneel 

functioneren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Sociale vaardigheden 

 

Binnen de school werken we volgens de principes van Positive 

Behaviour Support (PBS). Verder bieden we Kanjertraining in de les en 

sociale vaardigheidstraining voor alle leerjaren. Ook stimuleren we de 

ontwikkeling van sociale vaardigheden door verschillende 

maatschappelijke projecten en opdrachten.  

Angst en stemming 

(incl. faalangst)   

We bieden een faalangsttraining aan (voor vierdejaars gericht op 

examen, voor de rest van de leerjaren gericht op faalangst algemeen). 

Daarnaast worden leerlingen met diverse angsten individueel begeleid. 

Omgaan met grenzen 

 

Er is aandacht voor het omgaan met grenzen binnen het mentoraat. 

Verder zijn de projecten ‘lang leve de liefde’ en ‘liefde is..’ ingezet. Ook 

wordt Rots en Water-training ingezet. 

Middelengebruik en 

verslaving 

In samenwerking met Jellinek en Kikid en Playback hebben we 

verschillende projecten m.b.t. middelenmisbruik en verslaving 

georganiseerd de afgelopen jaren.  
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Ondersteuning bij 

fysieke en zintuiglijke 

beperkingen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Slechtziendheid, 

slechthorendheid, 

motorische beperkingen/ 

beperkte mobiliteit, 

beperkte belastbaarheid, 

chronisch ziek 

De school levert maatwerk als het gaat om ondersteuning bij fysieke en 

zintuiglijke beperkingen. Verschillende faciliteiten kunnen ingezet 

worden op basis van de ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld een 

maatje, alternatieve onderwijsopdrachten, leerlingbegeleiding of 

begeleiding vanuit de trajectklas.  

Onze school is rolstoelvriendelijk. Wij beschikken over een lift en de 

school is dusdanig aangepast waardoor alle ruimtes toegankelijk zijn 

voor een rolstoel.  

 

Ondersteuning thuis 

en vrije tijd 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning 

thuis/vrije tijd 

Vanuit het zorgteam en de mentoren is de school in staat om de 

leerlingen te ondersteunen in het vinden en behouden van een positieve 

vrijetijdbesteding. Ook werkt school nauw samen met ouders in het 

ondersteunen in een positief opvoedklimaat, door ouders te betrekken, 

voor te lichten en middelen in te zetten die zowel thuis als op school 

toepasbaar zijn.  

 

Overige ondersteuning Hoe werkt de school hieraan?  

 

 

De school werkt nauw samen met leerlingen, ouders en andere 

betrokkenen om op elke ondersteuningsvraag een passende oplossing te 

vinden. De school heeft de functie van vroege signalering. Daarnaast 

beschikken we over een breed intern zorgteam.  

 


