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“Goede samenwerking op ons
terrein”

In de kapsalon oefenen op
een 'pop' lukt natuurlijk wel.

De Korenaer Deurne geeft veel individueel les, met inzet van digitale
hulpmiddelen. Wat dát betreft ging de overgang naar thuisonderwijs
soepel. En bovendien: voor de leerlingen die op het terrein van netwerkpartner Bijzonder Jeugdwerk (BJ) wonen, is de school gewoon
open.

Directeur Jurgen van Gerwen van De Korenaer
Deurne: “Minister Slob heeft ons laten weten dat
wij gewoon les mogen blijven geven aan leerlingen
in gesloten jeugdzorg. Iedereen die hier in Deurne
op het terrein woont, komt gewoon naar school.
Daar is onze netwerkpartner BJ natuurlijk ook
heel blij mee. Hun jongeren houden structuur en
een goede dag-invulling. We ondersteunen waar
we kunnen – bijvoorbeeld met een aanbod in
bewegingsonderwijs.”
Veel ervaring
De andere helft van de leerlingen woont buiten het
terrein en krijgt afstandsonderwijs. Daarmee heeft
De Korenaer Deurne al veel ervaring. Op die manier
krijgen jongeren die voor hun behandeling in het
buitenland verblijven, bijvoorbeeld ook al les. Net als
jongeren in de regio die lang thuis hebben gezeten en
die stap voor stap weer terug naar school worden
begeleid of beter thuis onderwijs kunnen volgen.
“We hebben met alle leerlingen elke dag persoonlijk
contact”, benadrukt Jurgen. “We hebben lespakketten rondgebracht en wie geen iPad thuis heeft, leent
er één van school.”

Afstandsonderwijs
‘landt’ goed in leefhuis
De Spalt
Sinéad Slegers is hulpverlener in het kleinschalige leefhuis De Spalt in Spaubeek.
Hier leven zes jongeren die niet thuis kunnen wonen, waaronder ook Mirjam. Zij was
net begonnen op De Korenaer in Deurne en
zit nu verkouden en wel thuis. Daar krijgt
zij afstandsonderwijs.
Voor de begeleiders in het leefhuis is het
aanpoten, want zij begeleiden alle jongeren
bij het maken van hun huiswerk. “Het is
geen vakantie natuurlijk, dus we moeten
ze wel motiveren.”

Extra creatief zijn
“Voor de leerlingen op school doen we waar nodig
aanpassingen. In de bakkerij is het bijvoorbeeld lastig
afstand houden, dus geven we daar in kleinere groepjes les zodat dit wel lukt”, illustreert Jurgen. “In dit
soort tijden moeten we extra creatief zijn en ook
blijven lachen. En vooral hopen dat we niet met
ernstig zieken te maken krijgen natuurlijk.”

Al met al is het een rare situatie. “Ook
al omdat Mirjam nu veel op haar kamer
moet blijven gezien haar verkoudheid”,
vertelt Sinéad. “Dat zorgt voor een eenzaam
gevoel en dat begrijp ik heel goed. De
begeleiding vanuit school is wel heel fijn.
De mentor is heel betrokken en Mirjam
kan goed aan de slag.”

“Met alle leerlingen elke
dag persoonlijk contact”

Challenge voor
leerlingen
Dat wordt nog lastig kiezen straks. De foto’s van leerlingen
die thuis aan het leren zijn, druppelen de mailbox en appgroep
binnen. Zij doen allemaal mee aan de fotochallenge die het
team van De Korenaer Deurne bedacht.
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De Korenaer Deurne biedt extra bewegingsonderwijs voor jongeren.
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Maak tijdens je thuisstudie een SPECTACULAIRE, maar vooral GRAPPIGE foto,
waarop duidelijk te zien is dat je aan het leren bent.
Doe geen gevaarlijke dingen, maar probeer origineel te zijn.
De foto waar we het hardst om kunnen lachen wint een prijs!
Na de meivakantie maken we de uitslag bekend…
DE BESTE FOTO’S PLAATSEN WE OP ONZE WEBSITE
Stuur je foto vóór 31 maart naar je mentor
Let op! Die mentor doet misschien zelf ook wel mee!

 korenaerdeurne.nl

