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2• www.jfsg.nl •

Doe je mee met de

PRIJSVRAAG?
Tel de emoticons die je onderweg 

tegenkomt!
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Leuk, dat je kijkt!

WELKOM
op Cluster 4
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Je bent aangekomen op school …
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Cluster 4 heeft een eigen afdeling
binnen de reguliere JFSG

Even binnen 
kijken …
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Lekker 
rustig!

Je komt binnen via een eigen ingang …
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Klassen op Cluster 4

• 11 klassen (stamklassen)

• Verdeeld in onderbouw en bovenbouw

• Gemiddeld 11 leerlingen per klas

• Vast klassenteam per klas: mentor + onderwijsassistente

• Voor elke leerling een vaste werkplek

• Verschillende niveaus binnen een klas; 

VMBO (BL, KL, TL, GL), HAVO, VWO
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Je werkt voornamelijk in een eigen
lokaal (stamgroep) …

Ik weet waar 
ik moet zijn!
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Aan een eigen werkplek …
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Fijn, mijn 
eigen 

plekje!
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Hoe ziet een dag eruit?

• Dagopening

• Klassengesprek over een actueel thema / breingeheimen /
sociaal emotioneel onderwerp

• Zelfstandig werken aan vakken, aan de hand van een dagplanning

• (Klassenteam geeft in een klein groepje of individueel instructie)

• Tussen de lessen door is er ruimte voor rust-/ schakelmomenten

• Gezamenlijke afsluiting d.m.v. spel / gesprek / activiteit / dag evaluatie

• Dagsluiting
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De mentor of onderwijsassistente helpt
je bij het plannen en doen van je werk …
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Voor vragen of 
uitleg kan ik terecht 
bij mijn mentor of 

onderwijsassistente
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Elke week maak ik met 
mijn mentor of de 

onderwijsassistente een 
nieuwe planning, waarop 
staat wat ik moet doen.
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Tussendoor zijn er relax-momenten …
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Doen we een groepsactiviteit …
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Een creatieve opdracht of een spelletje …
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Of maken we met elkaar wat lekkers

Een goede sfeer 
en gezelligheid 

stimuleert mij in  
het doen van mijn 

werk
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Er is aandacht voor sociale vaardigheden
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We hebben een eigen plein ...
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Pauze houden we 
in verschillende 

groepen;
Klas 1, klas 2 en 

bovenbouw
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In klas 1 heb je het vak beeldende vorming
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Vanaf klas 2 kan je lessen in een
reguliere klas van de JFSG volgen …

Dat noemen 
we symbiose 

lessen!
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Beroepenoriëntatie krijg je in klas 2 VMBO
van een docent op regulier ...
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Cluster 4 ...

Structuur

Onderwijs 
op maat (Individuele) 

aandacht

Aandacht 
voor leren 

leren

Trainen van 
sociale 

vaardigheden

Begeleiding bij 
plannen en 
organiseren



28• www.jfsg.nl •

Houd de 
website 

https://jfsg.nl
in de gaten

https://jfsg.nl/
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Leuk, dat je geweest bent …
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Hoeveel emoticons ben je 
onderweg tegengekomen?

Mail je antwoord met naam 
én adres voor 19 febr. ’21 naar:

cluster-4@jfsg.nl
Wie weet krijg jij een prijs 

thuisgestuurd!

De winnaar wordt t.z.t. op de site van de school bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



Hopelijk tot ziens!


