ROUTE 10-14 DELDEN
Kies je eigen leerweg in tempo, interesse en niveau

ONTMOET

ONTDEK ONTWIKKEL

EEN KRACHTIG ONDERWIJSCONCEPT

Met Route 10-14 zetten IKC Magenta en het Twickel College Delden een
krachtig onderwijsconcept neer waarbij leerlingen zich ontwikkelen en
ontplooien tot zelfbewuste tieners die de wereld en zichzelf wat te bieden
hebben. Route 10-14 zorgt er voor dat de stap van primair naar voortgezet
onderwijs een overgang wordt waarbij de leerling zich prettig voelt en zich
zeker kan opstellen.

Ontmoet
Route 10-14 onderwijs verbreedt je blik. Het is een plek waar leerlingen van
verschillende leeftijden en met een variatie aan leerniveaus, talenten en
interesses elkaar ontmoeten en samenwerken.

Mariël van Loenen, directeur IKC Magenta:

"Leerlingen van verschillende leeftijden
ontmoeten elkaar en werken samen".

“KIES JE EIGEN LEERWEG IN TEMPO,
INTERESSE EN NIVEAU”

Ontdek
Bij Route 10-14 gaan leerlingen zelfstandig op onderzoek uit of doen dat
samen, met elkaar. De een helpt de ander met rekenen. De ander helpt de
een met een creatieve opdracht. Samen ontdekken ze hoe ze verder
kunnen komen. En natuurlijk is hun stamgroepmentor altijd in de buurt
om hen te begeleiden. Route 10-14 staat ook voor een diversiteit aan
onderwijsvormen. Ze leren binnen en buiten de school. In de klas of op het
leerplein. Hoe dat leermoment er ook uitziet: die ontdekkingsreis maken ze
altijd op het eigen niveau.

Ontwikkel
Bij Route 10-14 staat eigenaarschap voorop. Leerlingen in deze leeftijd zijn
namelijk heel goed in staat om zelf aan het roer te staan van hun
ontwikkeling. Met de hulp van de stamgroepmentor stellen ze hun
persoonlijke leerlijn op en bespreken samen de voortgang. Op deze manier
werken leerlingen in hun eigen tempo en kunnen daarbij versnellen,
verbreden, verdiepen en herhalen.

“Leerlingen weten wat ze kunnen, wat ze willen bereiken
en waarin ze kunnen excelleren”

"Kies je eigen
leerweg
in tempo,
interesse en niveau"

Het kost tijd en ruimte om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je
wilt. Wat je talenten zijn en wat je gelukkig maakt. Soms komt de keuze
voor een middelbare school te vroeg. Wij willen onze leerlingen daarom de
kans geven om zich op passende wijze verder te ontwikkelen en ze daarbij
hun talenten en mogelijkheden laten verkennen.

Verantwoord kiezen wat bij je past
Bij Route 10-14 realiseren we een doorgaande lijn tussen het basisonderwijs
(PO) en het voortgezet onderwijs (VO). Leerlingen kunnen daardoor vanaf
ongeveer hun tiende tot en met hun veertiende in hun eigen tempo
doorgroeien in hun kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. De
definitieve keuze voor een richting en niveau stellen we uit tot na de eerste
of tweede klas van het VO. Op deze wijze is de leerlingen verzekerd dat
hij/zij op passend niveau aansluiting vindt in klas 3. Dát is Route 10-14.

"Kansengelijkheid voor alle kinderen”

EIGEN LEERROUTE

Het tempo van leren en ontwikkelen verschilt per kind. Iedere leerling
binnen Route 10-14 volgt een eigen leerroute. Deze leerroute is uitgewerkt
in een persoonlijk leer- en ontwikkelplan, gekoppeld aan een
weekplanning. Dat betekent dat er altijd wordt gedifferentieerd en elke
leerling op zijn/haar eigen niveau werkt.
De persoonlijke leerroute helpt de leerlingen te ontdekken wat zij kunnen
en willen. Zo wordt elke leerling doorlopend uitgedaagd en gemotiveerd
om zichzelf verder te ontwikkelen. Het blijft wel vrijheid in gebondenheid,
de leerling wordt ook bijgestuurd als dat nodig blijkt.

Stamgroepmentor en docenten
De stamgroepmentor heeft binnen het 10-14 onderwijs een centrale rol in de
dagelijkse begeleiding en ondersteuning van een stamgroep. Deze mentor is
een docent uit het primair of voortgezet onderwijs en is in staat om meerdere
vakken inhoudelijk en op verschillende niveaus te begeleiden. Daarnaast heeft
de stamgroepmentor de vaardigheden om leerlingen in hun persoonlijke
ontwikkeling te coachen. Alle (vak)docenten van Route 10-14 hebben ruime
ervaring opgedaan in het verzorgen van lessen in het basis- en voortgezet
onderwijs.

“Doelgestuurd, gepersonaliseerd, betekenisvol
en groepsoverstijgend onderwijs”

WAAROM
10-14 ONDERWIJS?

Een soepele en drempelloze overgang van basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs.
De niveaukeuze kan worden uitgesteld.
De leerlingen bepalen hun eigen leerweg in hun eigen tempo
en kunnen daarbij versnellen, verbreden, verdiepen en/of herhalen.
Er wordt effectief en kwalitatief goed onderwijs gegeven:
doelgestuurd, gepersonaliseerd, betekenisvol en groepsoverstijgend.

Bel voor vragen en opmerkingen 123 - 4567890 of e-mail naar
"Een doorgaande leerlijn
basisonderwijs
hallo@geweldigewebsite.nl.
Meervan
informatie
is te vinden op
www.geweldigewebsite.nl.
naar
voortgezet onderwijs"

DE MEERWAARDE
VAN
10-14 ONDERWIJS

De niveaukeuze en richting kan worden uitgesteld. Door
te kiezen voor Route 10-14 is een vastgestelde niveaukeuze
in groep 8 niet direct noodzakelijk maar krijgt de leerling
meer tijd en ruimte om een bewuste keuze te maken.
De leerlingen hebben de gelegenheid om meer in hun
eigen tempo te werken. Daarbij wordt rekening gehouden
met wat zij kunnen en willen. Ze kunnen bijvoorbeeld
versneld door de lesstof gaan, zich verdiepen en/of
verbreden in de lesstof of juist al aangeboden lesstof
herhalen.

Liduin Leferink, teamleider Het Twickel College Delden

"De niveaukeuze kan worden uitgesteld".

Contact
Route 10-14 Delden is een nieuw onderwijsconcept. Wij hopen dat deze informatie u
een eerste indruk heeft gegeven. Heeft u vragen? De antwoorden op de meest
gestelde vragen hebben we verzameld op onze website. Maar neem gerust contact
op als u meer wilt weten. We nodigen u graag uit voor een gesprek en kunt u gelijk
een kijkje nemen in onze school.
Het Twickel College Delden
info@route1014delden.nl
T. (074) - 376 2118
Liduïn Leferink
l.leferink@carmelhengelo.nl

ONTMOET

IKC Magenta
info@route1014delden.nl
T. (074) 376 23 50
Mariël van Loenen
m.vanloenen@stichtingbrigantijn.nl

ONTDEK ONTWIKKEL

