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E¡ndgesprek plannen door dè leerkracht

met de d¡recteur.
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Eindgesprek met de directeur. H¡erb¡j
ontvangt de leerl¡ng het certificaat van
de Catharinaschool en

het
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Afsche¡d ¡n de klas.

Wanneer een leerl¡ng bij wie arbe¡dsvermogen
aanwezi8 ¡s, geen werkplek heeft bij het
verlaten van de school, dienen ouders/
verzorgers met deze leerl¡ng en het
u¡tschrijvingsbew¡js naar de eigen gemeente te

taan. De gemeente

¡s

verantwoordel¡jk voor

het v¡nden van een gesch¡kte werkplek. B¡j het

so - vso
ZML (V)50 Cathar¡na

contact met de gemeente hoort een bezoek
Smidserweg 4
aan het UWV om het arbeidsvermogen vast te

641.9 CP Heerlen

stellen. Neem bij het bezoek aan het UWV het

portfol¡o mee, zodat de leerl¡ng kan aantonen
waar z¡jn of haar talenten en interesses liggen.

Telefoonnr.

:

045-5741409

E-mailadres: adm¡n¡@¡nnovo.nl

CATHARINA
scHooL
Samen op weg naar zelf doen waar het kan
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Schoolverlaters Dagbesteding

is h¡jlzij

Voordat de leerling aañ de externe stage in de dagbesteding

binnen het vrije bedr¡jf.

begint, dienen de ouders de indicaties aan te vragen voor

hij/

zorg en ñnancièle middelen . MEE kan hierbij behulpzaam

een formulier waarmee

¡n het doelgroepenregister. Dit

zijn.

belangr¡ik omdat z¡j dan een
ontvangen. Ook wanneer

Nadat het indicatìe beslu¡t van de zorg verlenende instantie
genomen, stan de stage binnen de dagbesteding. Wanneer

is

mogel¡jke werkplek,

¡s

het

tr'jdens de stage

¡s

gebleken dat de leerling op zijn/haar nìveau

register ¡n te schrijven.
functioneert en dat ouders/verzorgers en de leerling tevreden
contract v¡ndt er veelal een
tlierbiJ worden de ouders, de
u¡tgenodigd. lijdens

de eventuele loonwaarde,
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en werkdagen, etc.

z¡jn over de

activiteiten b¡nnen de dagbested¡ng kan de

ouder/verzorger, en op wens met ondersteun¡ng van school,
het contact met de stage verlenende instantie voortzetten.

Samen bespreken zij wänneer de leerlìng definltìef kên
starten en ¡n overleg met school wanneer de leerlìng de
school zal verlaten.

Wanneer de aanvarEsdatum van het contract bekend is,
De externe stage wordt begeleld door de leerkracht

maakt de stagebegeleider een afspraak met de ouders/

De

van de leerling. De leerl¡ng werkt ook op school aan

venorgers en de leerling voor een eindgesprek met de

voor het eindgesprek met de directeur van de school.

doelen d¡e nod¡g z¡jn voor de stage.

d¡recteur.

Gedurende de stages v¡nden evaluatiegesprekken

Tjdens dit e¡ndgesprek, waarbij ouder / venorger en de

tussen de stageverlener en de stagebegele¡der plaats.

leerl¡ng bij aanwezig zljn, ontvangt de leerl¡ng een certificaat

uitschrijving en een certificaat van de Catharinaschool. Bij het

Tijdens deze gesprekken bekijken de begeleiders of de

van de Cathar¡naschool.. Túdens d¡t gesprek evalueren wij

schoolverlaten hoort ook het afscheid in de klas, waarbij

stageplek toekomstmogel¡jkheden

samen de schoolloopbaan en onwangt de leerling het bewijs

ouders/verzorgers van harte zijn uitgenodigd

leerkracht maakt met de ouders/verzorgers een afspraak

Tijdens het eindgesprek wordt de schoolloopbaan

voor de leerling

heeft. Wanneer dit het geval is, zal de stagebegeleider

.

van u¡tschr¡jving,
De Catharinaschool

d¡t met de ouders bespreken en overleggen welk

moment gesch¡kt is om de school te verlaten.

geëvalueerd en ontvangt de leerling het bewijs van

B¡j

het schoolverlaten hoort ook het afscheid in de klas,

waarb¡j ouders/verzorgers van harte z¡jn uittenoditd

.

volgt de leerling gedurende een periode

van twee jaar na het verlaten van de school., De school neemt
Lx

perjaar contact op met de ouders/verzorgers om na te

gaan of alles naar wens verloopt en de leerling nog op
Na het verlaten van school is de leerl¡ng officieel in d¡enst van

een bedriif. De Cathar¡naschool volgt de leerling gedurende
een per¡ode van twee.jaar na het verlaten van de school.. De
school neemt 1x per jaar contact op met de ouders/

verzorters om na te gaan of alles naar wens verloopt en de
leerling nog op dezelfde u¡tstroomplek verblijft of elders,

deze¡fde uitstroomplek verblijft of elders.

