Opbrengstgericht werken aan gedrag

Op sbo De Wissel
worden de leerlingen
steeds zelfstandiger
Tekst Connie van der Zel

Houden wij onze leerlingen te lang bij de hand? Die indruk
hadden Eefje van Hoof, orthopedagoog, en Wilma van Zelst,
intern begeleider onder- en middenbouw. Zij werken op
De Wissel, een sbo school in Veghel. ‘Wij hadden het idee
dat onze leerlingen te lang leerkracht-afhankelijk waren’,
vertelt Wilma. Audrey Machielsen ging met het team aan de
slag met Opbrengstgericht werken aan gedrag.
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Meer weten?
Audrey Machielsen
a.machielsen@cedgroep.nl

Past zijn werkstijl (kwaliteit t.o.v. hoeveelheid) waar nodig aan
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