Wat is GOK?
‘Werken aan Gelijke OnderwijsKansen (GOK) is een belangrijke opdracht voor
elke school. Kansen bieden aan elke leerling om tot een maximale ontplooiing
te komen, behoort tot één van de grootste uitdagingen van ons onderwijs.’
Als school trachten wij alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden en hen te
begeleiden in hun ontwikkeling tot mondige en kritische volwassen. Het GOKbeleid focust zich op kansarme jongeren om hen extra steun te bieden, zodat
ook zij alle kansen krijgen om zich maximaal te ontplooien.
Binnen ons GOK-beleid zetten we vooral in op de volgende drie thema’s:
- preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstand
- taalvaardigheid
- doorstroming en oriëntering
Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstand
Leerlingen die het moeilijk hebben, worden in KA2 Ring extra ondersteund. Zo
kunnen zij instappen in het Buddyproject. De leerlingen worden na schooltijd
door studenten begeleid bij het maken van hun huiswerk. Op die manier wordt
er tevens een vertrouwensband opgebouwd tussen leerling en student.
Daarnaast worden de leerlingen die het nodig hebben in de huiswerkklas na
school begeleid door enkele leerkrachten. Op die manier kunnen zij onder
begeleiding studeren, vragen stellen indien nodig of bijwerken voor een
probleemvak.

Studeren is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom biedt onze school in
september en in januari een cursus ‘Leren leren’ aan voor de leerlingen van de
eerste graad. Zo ontdekken zij methodes om op een efficiënte manier te
studeren.
Taalvaardigheid
Zowel binnen als buiten de lessen sporen wij onze leerlingen aan tot een
correct gebruik van de Nederlandse taal.
Iedere leerkracht werkt binnen zijn lessen actief aan de taalvaardigheid van
leerlingen. Daarnaast worden leerlingen met een taalachterstand extra
ondersteund: zij krijgen lessen Nederlands op maat (NT2).
Doorstroming en oriëntering
Het maken van de juiste studiekeuze is niet evident. Leerlingen en hun ouders
zijn vaak niet op de hoogte van alle mogelijkheden die er zijn. Onze
studiekeuzebegeleider is een aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, en
helpt bij het maken van de juiste keuze. De studiekeuzebegeleider werkt
samen met het CLB om de leerling en zijn ouders de nodige en correcte
informatie te bieden.
Daarnaast zitten de leerkrachten op regelmatige tijdstippen samen om tijdens
een klassenraad de resultaten van de leerlingen te bespreken. Hierbij wordt
iedere leerling afzonderlijk behandeld en wordt er niet enkel gekeken naar de
punten, maar ook naar de leerling als persoon. Op basis van deze informatie
trachten wij onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het maken
van de juiste studiekeuze.
Voor nieuwe vakken, zoals Latijn, economie en humane wetenschappen,
volgen de leerlingen van de eerste graad een kennismakingslesje. Zo kunnen
zij al proeven van een nieuw vak en op die manier een gefundeerde
studiekeuze maken.

Het GOK-team
Iedere leerkracht is een GOK-leerkracht. Alle leerkrachten van KA2 Ring
werken actief mee om iedere leerling te ondersteunen waar nodig en om
iedere leerling alle mogelijke kansen te bieden.
Onze school heeft ook een GOK-kernteam. Dit team gaat de noden van de
leerlingen en hun ouders na, werkt acties uit om alle leerlingen gelijke
onderwijskansen te bieden en evalueert deze acties op regelmatige basis.
Bij vragen of opmerkingen over het GOK-beleid van KA2 Ring kan u steeds
terecht bij de leden van dit kernteam en bij de directie.

