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Elan College
Elan College is onderdeel van Stichting Elan. Stichting Elan is het
bevoegd gezag van acht scholen voor speciaal basisonderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs.
Elan College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs.
De school richt zich op havo/vwo leerlingen met een diagnose in het
autistisch spectrum. De doelgroep zijn leerlingen die onvoldoende tot
leren en ontwikkelen komen in het regulier (voortgezet) onderwijs.
Om in aanmerking te komen voor een onderwijsplek bij Elan College is
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig voor voortgezet speciaal
onderwijs.
Elan College zet het leren centraal. Het onderwijs wordt gegeven
volgens het reguliere havo/vwo curriculum in de vorm van een
jaarklassensysteem. Voor het behalen van een diploma doen de
leerlingen staatsexamen (mondeling en schriftelijk).
Bij het samenstellen van de klassen wordt rekening gehouden met de
groepsgrootte. Eén klas bestaat ongeveer uit 14 leerlingen en wordt
begeleid door een mentor. Elke klas heeft een eigen lokaal en iedere
leerling heeft een vaste werkplek. Dit geeft voorspelbaarheid, structuur
en rust.
In het basisfundament hebben we beschreven hoe we (samen)werken.
Het hele team onderschrijft deze grondhouding en draagt deze uit.

Onderwijsaanbod
In de eerste twee leerjaren worden de basisvakken aangeboden
op havo/vwo niveau. Aan het einde van leerjaar 2 wordt een keuze
gemaakt voor havo of vwo niveau. Dit wordt besloten op basis van
de overgangsnormering.
Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling een profiel:
- Cultuur en maatschappij
- Economie en maatschappij
- Natuur en gezondheid
- Natuur en techniek
Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen hun profielvakken.
In het pre-examenjaar (havo 4, vwo 5) start iedere leerling met
het profielwerkstuk. In voorbereiding op het examenjaar, doet
iedere leerling in het pre-examenjaar staatsexamen in het vak
maatschappijleer.

IVIO en overig vakaanbod
Het Elan College verzorgt het didactische aanbod op havo/vwo
niveau in samenwerking met IVIO@school.
Vakdocenten zijn op afstand (via internet) vraagbaak voor de
leerlingen en de mentoren. De schoolvakken worden gevolgd
met behulp van lesmateriaal van IVIO. Toetsen, opdrachten en
werkstukken worden, via het leerlingvolgsysteem, verzonden naar de
vakdocenten.
De vakdocenten corrigeren het gemaakte werk, voorzien het van
commentaar en geven beoordelingen. Bij het lesmateriaal zijn
lesbrieven gemaakt waarin voor elke les staat beschreven wat er
gedaan moet worden. Wij passen IVIO klassikaal toe. Planningen en
het vakaanbod van IVIO zijn voorspelbaar gemaakt. Elke IVIO les
wordt klassikaal gestart. Naast vakinhoud van IVIO bieden we nog
gym en mentorlessen. De mentorlessen zijn gevuld met ‘leren-leren’,
sociaal emotionele ontwikkeling en geef me de 5.

Geef me de 5
Binnen Elan College maken we gebruik van de methodiek ‘Geef me
de 5’. We zijn een hiervoor gecertificeerde school. Geef me de
5 wordt binnen Elan College toegepast op school- en klassenniveau. We creëren een omgeving waarin structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal staan. Een omge-ving waarin
leerlingen optimaal kunnen leren en ontwikkelen.
De leerkracht/mentor is opgeleid in de “Geef me de
5”-methodiek beheerst de auti-communicatie en andere
vaardigheden die autisme sensitief zijn.
We gaan er als team vanuit dat leerlingen elke dag de intentie hebben het goed te doen. Als voor de leerling alles
duidelijk is, er vertrouwen en motivatie is, doet de leerling
wat er van hem wordt verwacht. De professionele rol van
de mentor is om tolk te zijn van waarneming, gedachten,
gevoel, gedrag en omgeving.
We geven de leerlingen helderheid over wat we van hen
verwachten door duidelijk aan te geven Wat zij, Waar,
Wanneer, met Wie en Hoe moeten doen.

Talenten
ontwikkelen.”
(leerling)

Interesse?
Neem een kijkje op de website, kom naar een informatiemoment
of neem telefonisch contact op.

Elan College
mail:

info@elancollege.nl

tel:

035 - 800 10 10

adres: Lange Heul 149c,
1403 NH Bussum
site:

www.elancollege.nl

