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ONDERWIJS OP MAAT
L E E R B O E R D E R I J  S T A Y B L E

Een voorbeeld van een traject waar STAYBLE onderdeel van is, is
het ProFarm-traject. Dit is een samenwerkingsverband tussen het
Zone-college en STAYBLE. Dit traject is speciaal voor leerlingen
die zijn uitgevallen op school en toch onderwijs willen blijven
volgen. Door het waardevolle netwerk om de leerlingen heen is er
veel mogelijk. 

Door het onderwijs bij STAYBLE zijn al prachtige successen
behaald. Zo is een leerling van ons geslaagd voor haar opleiding
veehouderij. Daarnaast heeft een leerling  die was uitgevallen op
de basisschool toch de CITO-toets gemaakt. 

Femke, leerling bij STAYBLE, wil ook graag haar ervaring delen. ‘Ik
vind het onderwijs bij STAYBLE erg fijn. Dit komt omdat ik één op
één word geholpen en de lesuren zijn minder lang. Daarom kan ik
mij beter blijven concentreren. Daarnaast is er aandacht voor hoe
ik mij voel. Mijn docent luistert naar mij en denkt met mij mee. Dit
vind ik erg prettig.’

Kortom: Rust, ruimte, kijken naar je talenten en succesmomenten
ervaren is de basis. Hierdoor bouw je zelfvertrouwen op en werk je
toe naar een plek in de maatschappij die bij jouw past! 

Website: www.stayble.nl
Tel.       : 06 - 15 26 15 53
E-mail.  : info@stayble.nl  

Als iets niet lukt dan heb
je niet gefaald, maar
geleerd.
Leerboerderij STAYBLE staat klaar voor kinderen en jongeren die
zijn uitgevallen in het onderwijs. In het prachtige buitengebied van
Mander wordt met rust en regelmaat gewerkt aan het ontwikkelen
van de leerling met als uiteindelijke doel om weer terug te kunnen
stromen naar school of stage. 

De basis bij STAYBLE is regelmaat. Om deze reden wordt elke
ochtend om 8:30 uur, met een vaste begeleider, gestart met het
onderwijs. De volgende vragen worden gesteld: ‘Hoe gaat het met
je?’ en ‘Wat heb jij vandaag nodig om de schoolopdrachten te
kunnen afronden?’ Na het beantwoorden van deze vragen wordt er
zelfstandig een planning gemaakt en uitgevoerd. Als de opdrachten
klaar zijn mag iedereen zijn/haar opdracht mondeling toelichten.
Hierbij wordt ingegaan op: ‘Wat heb je gedaan?’ en ‘Waarom heb je
het op deze manier gedaan?’. Naast schoolwerk wordt ook
aandacht besteed om jezelf te leren kennen. Een voorbeeld van een
hulpmiddel dat ingezet kan worden is een leerstijltest. Op deze
manier krijgt de leerling inzicht de leerstijl die hij/zij heeft. Tevens
worden er gesprekken gevoerd over waar de kwaliteiten liggen van
de leerling en hoe deze talenten het best tot zijn/haar recht komen.

Bij STAYBLE wordt oplossingsgericht, met aandacht en  afwisseling
van inspanning en ontspanning gewerkt om de schooltaken
succesvol af te ronden. Daarnaast  kunnen ook andere
onderwijsmiddelen ingezet worden zoals bijvoorbeeld het borstelen
van een paard of het spelen van een rollenspel. 
 


