Informatie voor leerlingen
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je voelt je de slechtste bij BO

je voelt je onzeker
je ziet op tegen de les
bewegingsonderwijs

BO

kan ik hier maar
onderuit komen

Komt dit je bekend voor, dan is een training Remediërend
Bewegings Onderwijs (RBO) misschien wel iets voor jou!
RBO is een training van tien lessen bewegingsonderwijs
(BO). Je volgt deze training met maximaal 12 leerlingen.
De t raining wordt door twee docenten BO gegeven. Hierdoor is er extra tijd en aandacht voor jou.

Overleg met jouw mentor en/of docent BO of deze training
iets voor jou is. Zij kunnen dan contact opnemen met de
trainers. Samen bekijken jullie dan of de RBO-training jou
iets te bieden heeft.

‘Wij zijn vriendinnen geworden
vanaf het moment dat we
samen RBO gingen volgen.’

Informatie voor ouders
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Voor wie is deze training bedoeld?
De RBO-training is voor leerlingen die wat meer aandacht en
hulp nodig hebben dan in de reguliere les bewegingsonderwijs (BO) gegeven kan worden.

De training
• vindt plaats onder schooltijd
• bestaat uit ongeveer 10 bijeenkomsten
• bestaat uit maximaal 12 leerlingen

Brugklas
Brugklasleerlingen worden tijdens de lessen BO g eobserveerd
door de docent BO. Mocht een leerling op grond van deze
observaties in aanmerking komen voor de training RBO, dan
wordt er c ontact opgenomen met de mentor en de ouders
van de leerling.
De trainers nodigen daarna indien nodig een leerling uit
voor een gesprek om te kijken of de RBO-training iets te
bieden heeft.

De trainers
• zijn opgeleid om deze training te geven
• maken afspraken met de groep
• begeleiden tijdens deze training de leerlingen
• organiseren een bijeenkomst met ouders
Meer informatie
Willen jij en je ouders meer weten, dan kunnen jullie
contact opnemen met één van de zorgcoördinatoren:
Mevr. C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp (kb@jfc.nl)
Mevr. R. van der Veen (vsn@jfc.nl)
Bellen kan natuurlijk ook: 0342 - 49 14 69

