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De algemene presentatie



ontdek jezelf.





Van PO naar VO

havoklas
havoklas
atheneumklas
gymnasiumklas

Advies:
vmboT-havo
havo
havo-vwo
vwo 

JRL

Wat past bij mij?



verantwoordelijkheid

veiligheid

motivatieleerproces

regie leren nemen
laptops

keuzes (leren) maken

het beste uit jezelf halen 

JRL lesblok

wat heb ik nodig

wat past bij mij
stap voor stap



Ouder

Leerling

School

Mentor

Afdelingsleider +
coördinatoren

Zorgcoördinator



JRL in de praktijk
Basis

Keuze

Toets(wek)en

Vak lessen, instructies,  formatieve momenten, 
tussentijdse toetsen, vragen stellen, opdrachten 
maken, werkstukken, presentaties.

Eigen uren kiezen, vraag en aanbod, wat heb jij nodig, 
puntjes op de “i”.

Toetsen groep 1 vakken



JRL Brugklas: 
Keuzes (leren) maken en regie nemen

• Niveau -> havo, atheneum, gymnasium
• Keuze uren -> topweek / topuren
• Profilering -> Cultuur, Engels plus, Sport & Lifestyle, Technasium



Mentor 

ZorgcoördinatorAfdelingsleider / 
Coördinatoren

JRL & Zorgcoördinatie
'Ik mag wat langer over opgaven doen'

'Met mijn rolstoel kan ik met de lift'
'Soms heb ik een extra gesprekje, dat is fijn'
'Ik word extra geholpen met mijn planning'

'Tussen de middag kan ik rustig mijn medicijnen nemen’

• Bij een fysieke beperking, diabetes, dyslexie, 
dyscalculie, ADD, ADHD, autisme enz.

• Neem vandaag deel aan de informatiebijeenkomst 
van de zorgcoördinatie en/of neem contact op met 
de zorgcoördinator van het JRL, Anita van de Ven. 
a.ven@jrl.nl

mailto:a.ven@jrl.nl


JRL & mentor en leerling
• Een mentor let op de sociale context / de groepsvorming in de klas
• Een mentor is een eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen
• Ingeroosterde mentorlessen
• Een mentor geeft ook vaklessen aan de eigen klas
•
• Introductiedagen op school
• Startgesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s)
• Reflectie door middel van voortgangsposters -> voortgangsdossier



JRL & laptoponderwijs
• Structuur / differentiatie / variatie
• Laptop als middel niet als doel
• Aanschaf mogelijk via The Rent Company
• Basisvaardigheden ICT



JRL & ProfiLEREN
• Oriëntatie op een mogelijke profilering, 

tijdens eerste helft van het brugklasjaar.
• Wat past bij jou?
• Profileringskeuze maken tijdens tweede 

helft van het brugklasjaar.
• Profilering kiezen mag, maar hoeft niet. 
• Kies je na de oriëntatie niet voor een 

profilering, dan krijg je studie-uren in je 
rooster.



Vragen?
Heeft u nog een vraag of is iets naar aanleiding van deze 
presentatie nog niet duidelijk? Neem dan gerust contact met 
ons op. 

Dat kan tijdens werkdagen via het algemene telefoonnummer 
0411-672219 , via onze leerling administratie: admin@jrl.nl
of de afdelingsleider brugklas: e.loupias@jrl.nl

mailto:admin@jrl.nl


Meer informatie
Kijk op onze website jrl.osboxtel.nl

- Algemene informatie zoals schoolgids
- De profileringen
- Aanvullende informatie groep 8
- Informatie over digitaal aanmelden  & 

een intakegesprek op 9, 10 of 16 maart 
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