PROBC
De oplossing voor
kwetsbare kinderen
PROBC is het succesvolle resultaat van een intensieve samenwerking tussen het OBC Huissen en Pro College Bemmel. Doel
is het bieden van een veilige leeromgeving voor een beperkt
aantal leerlingen. Het gaat met name om leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Zij volgen het eerste
leerjaar van het voortgezet onderwijs in het gebouw van Pro
College Bemmel. Dat maakt de doorstroom naar leerjaar
twee van OBC Huissen makkelijker.

Kenmerken van deze
PROBC-leerlingen
kunnen zijn:
• leervermogen op BBL-niveau
• korte spanningsboog
• sociaal kwetsbaar
• meer behoefte aan structuur,
veiligheid en duidelijkheid

Bekend is
dat deze leerlingen
meer moeite hebben met
de overstap naar het voorgezet
onderwijs vanwege o.a. de grootschaligheid. Op PROBC maken leerlingen
die overstap in een veel kleinere setting
en met een kleiner docententeam.
Leerlingen zijn zo altijd goed
in beeld en de lijnen
blijven kort.

Samengevat,
PROBC betekent dat:
• 	leerlingen leerjaar 1 doorbrengen op
de kleinschalige locatie van Pro College
Bemmel
• 	het onderwijsprogramma hetzelfde is als
het vmbo-bb programma van OBC Huissen
• 	leerlingen na het 1e leerjaar doorstromen
naar leerjaar 2 op OBC Huissen
• 	de groepsgrootte maximaal 16 leerlingen is
• 	de onderwijsaanpak meer kindgericht is
• 	de leerlingen van minder verschillende
docenten les krijgen
• 	docenten van OBC Huissen de theorievakken en het mentoraat verzorgen
• 	docenten van Pro College Bemmel de
praktijk- en de creatieve vakken voor hun
rekening nemen

Aanmelding
van PROBC-leerlingen
vindt plaats bij OBC Huissen.
De uiteindelijke selectie gebeurt
op grond van het aanmeldingsdossier
en na overleg met de groepsleerkracht
en ouders.
Kijk voor de open dag en de uiterste
datum van aanmelding op
www.obc-huissen.nl

Voor meer informatie:

OBC Huissen: 026-3263222
mw. N. de Bie / dhr. R. v.d. Kerkhof
e-mail: huissen@overbetuwecollege.nl
website: www.obc-huissen.nl

