Pratik eğitim veya özel yardımı ile ortaokul?
Veliler için Bilgiler
Çocuğunuz ilköğretim okulu, son bir yıl içinde. Gelecek yıl orta öğretim düzeyinde öğrenci
olacak. Ilköğretim okulu müdürü veya öğretmen ile bir konuşma yaptığınız ve size ortaöğretim
ilave yardım çocuğunuz için daha iyi olabileceğini bilgi verildi. Bu yüzden ilkokul ekstra bir test
için çocuğunuzu aday gösterdi. Bu broşürde ekstra test hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Pratik eğitim nedir?
Bazı öğrenciler için normal ortaöğretim çok zordur. Bu öğrenciler için, pratik eğitimin almaları
daha iyidir. Pratik eğitimde gruplar daha küçük ve çocuklara daha çok ilgi gösteriliyor. Bu eğitim
formu mesleki eğitim şeklidir ve öğrencilere ROC (meslek lisesi) ve Akka (asistan seviyesi)
bilgileri vermektedir. Bu okullar çeşitli şirketler ile yakın çalışmaktadır, böylece çocuklar
uygulamalı eğitim de alabilirler. Bu okullar, bir iş bulmak ve tutmak için gereken eğitimi
öğrencilere vermektedir. Öğrenmede önemli bir gelişme olduğu zaman, bazı durumlarda
çocukların eğitimi normal orta okulda devam edebilir.

Ortaöğretim (VMBO) ek yardım (lwoo) ile nedir?
LWOO VMBO öğrenciler için bir sertifika almak şansı ama bunu elde etmek için öğrenciler
fazladan yardıma ihtiyac duyuyorlar. Bazen ekstra yardım, sınırlı bir süre (1 veya 2 yıl) için ama
4 ya da 5 yıllık bir süre için olabilir.
LWOO sahip olan okullar genellikle küçük gruplar (16-20 öğrenci) seçiyorlar. Ancak, ev
ödevlerinde yardım, öğrenme veya davranış geliştirmek için özel eğitim gibi diğer olasılıklar da
vardır. Bu yardım, okul saatlerinde, aynı zamanda okul sonrası olabilir. Her okulun kendi sistemi
var.
Tüm orta okullarda LWOO yoktur. Eğer çocuğunuzun LWOO bir okula gitmek için tavsiyesi
varsa,doğru bir okul seçmek akıllıca olacaktır. Ilkokul orta okul seçiminde size tavsiyelerde
bulunabilir.
Neden ekstra test gerekli?
Çocuğunuz, özel yardım etme hakkına sahip olup olmadığının belirlenmesi için, okulun daha
çok bilgiye ihtiyacı var. Öncelikle ilkokul bazı ek testler yapacak ve daha sonra test ajansı son
test yapacak. Tüm test ler bittikten sonra, test ajansı size tavsiyede bulunacak.Bu tavsiye ilk
okuluna verilecek, ve okul size sonucları bildirecek.
Test nelerden oluşur?
Testlerde üç şey ele alınacak:
1.Eğitim düzeyi: Çocuğunuzun grup için uygun olup olmadı seviyesi test edilecek?

2.Davranış: Çocuğunuz okulda nasıl davranıyor?
3.Istihbarat: Çocuğunuzun IQ seviyesi nedir?
Okul ilk iki konuyu inceler. Ayrıca çocuğunuzun öğrenme güçlüğü olup olmadığını
belirlliyor.Üçüncü öğe ajans tarafından test edilecek. Bu çocuğunuzun kendini hangi eğitim
seviyeye kadan geliştirebildiğini göstericek. Bu test, çocuğunuzun, pratik eğitim, LWOO ile
VMBO, ya da normal eğitim için uygun olduğunu göstericek.

Takvim:
Bu yıl 6 basamak vardır:
1.Haziran / Eylül: ilkokul ekstra testler yapmak için izin ister.
2.Eylül: ilkokul ekstra testler yapar: eğitim düzeyi ve davranış.
3.Ekim ya da Kasım: test ajansı zeka testi yapacak.
4.Aralık ya da Ocak ayı sonuçları alacaksınız.
5.Ocak ilköğretim okulu okul tavsiye verir; form ile orta okula müracaat edebilirsiniz.
6.Ocak ve Şubat: Çocuğunuz ortaokula 1. Mart öncesi kaydetmelisiniz ve ilkokuldan size
verilen tavsiyeyi ortaokula vermelisiniz.

Herhangi bir sorunuz mu var?
Bu öğe hakkında daha fazla bilgi için her zaman ilkokulunuza sorabilirsiniz.
Testler KOERS VO tarafından koordine edilmektedir, Rotterdam alanında hemen hemen tüm
ortaokullar ın partneri.

Address:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Telefon: 010-4842576
e-posta: info@koersvo.nl
Daha fazla bilgi için: www.koersvo.nl

