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Welkom
In deze informatiegids van reboundvoorziening Focus vindt u alle 
informatie over Focus. Op Focus werken we nauw samen met de 
leerling, hun ouder(s)/verzorger(s), school en mogelijke externe 
hulpverlening aan een nieuwe start op de huidige school. Mocht 
u na het lezen van deze informatiegids nog vragen hebben, dan 
horen we het graag. 

Team Focus

Wat is Focus?
Reboundvoorziening Focus is een 
reboundvoorziening die samen met het 
samenwerkingsverband Qinas is opgezet voor 
de Volant-scholen (Vituscollege, Vitusmavo, 
Willem de Zwijger College en Montessori 
Lyceum Gooise Meren) en het Erfgooiers 
College en is gevestigd in het gebouw van 
Montessori Lyceum Gooise Meren. 

Doel Focus
Het doel van Focus is om leerlingen, die om 
uiteenlopende redenen (dreigen) vast (te) 
lopen in het voortgezet onderwijs, tijdelijk een 
plek te bieden waar zij aan hun persoonlijke 
ontwikkeling, problematiek en aan hun 
schoolwerk kunnen werken. De leerling 
doorloopt een op maat gemaakt traject van 10 
à 12 weken. Het doel is dat de leerling daarna 
weer terugkeert naar de huidige school. In 
uitzonderlijke gevallen kan een langer traject 
worden aangeboden of wordt geconstateerd 
dat de leerling in een andere klas of op een 
andere school beter op zijn/haar plek zal zijn.

Een dag op focus
De leerlingen volgen een dagprogramma van 09.00 uur tot 14.00 
uur/14.30 uur. De ochtend staat vooral in het teken staat van het 
plannen, organiseren en maken van schoolwerk en de middag 
wordt gebruikt als “work in progress”-tijd. Hierin komen passende 
activiteiten, coaching en trainingen aan bod waarin de leerling 
aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en problematiek werkt. 
Er wordt onder andere gewerkt met de ‘EducatieMeter’ en de 
‘TOPs! training’. Een à twee keer per week heeft de leerling een 
individueel coachingsgesprek met zijn/haar coach van 14.00 uur-
14.30 uur. De leerlingen moeten dus tot 14.30 uur op Focus zijn.

Dagrooster
08:45
09:00
09:15
12:10
12:50
14:00

Inloop
Dagopening
Schoolwerk (inclusief tweemaal 15 minuten pauze)
Pauze
Work in Progress
Coachingsgesprek
Afsluiten

-
-
-
-
-
-

09.00 uur
09.15 uur
12:10 uur
12:50 uur
14:00 uur
14:30 uur
14:30 uur
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Focus in het kort
• Focus is kleinschalig en veilig.

• Focus is een rustige plek. Je kan er even op adem komen en aan je 
ontwikkeling werken. Je gaat dus even niet naar je gewone school.

• Bij Focus werk je in een vertrouwde omgeving onder professionele 
begeleiding aan je terugkeer naar school.

• Het traject dat je volgt, is voor jou op maat gemaakt. Het duurt 
meestal zo’n tien tot twaalf weken.

• Je werkt bij Focus deels individueel met je coach en deels in 
groepsverband.

• Focus is voor leerlingen van het Vituscollege, de Vitusmavo, het 
Willem de Zwijger College, het Montessori Lyceum Gooise Meren 
en het Erfgooiers College. Leerlingen van andere scholen uit de 
regio kunnen ook bij Focus aangemeld worden. 

• De locatie van Focus is in het gebouw van het Montessori Lyceum 
aan de Schout 1A te Naarden. De vakanties en vrije dagen zijn op 
dezelfde dagen als op het Montessori Lyceum.

• Bij Focus gelden dezelfde regels als op school. Je blijft gewoon 
leerplichtig.

Werkwijze Focus
Voorafgaand aan de aanmelding vindt een intakegesprek plaats met de leerling, 
diens ouder(s)/verzorger(s), de zorgcoördinator van de afleverende school en 
medewerkers van Focus en een coach van Focus. De zorgcoördinator van Focus 
neemt gezamenlijk met de orthopedagoog van Focus en de orthopedagoog van 
het Erfgooiers College het besluit of een aangemelde leerling plaatsbaar is.

Wanneer de leerling geplaatst wordt op Focus, worden samen met de leerling, de 
coach en diens ouders persoonlijke doelen opgesteld waaraan tijdens het traject 
op Focus gewerkt wordt door middel van trainingen en activiteiten. Deze doelen 
worden beschreven in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Elke leerling 
heeft een eigen coach. De coach en de leerling werken nauw samen aan deze 
doelen en maken hier binnen hun individuele coachingsgesprekken afspraken 
over. De zorgcoördinator en orthopedagoog houden het proces dat op Focus 
doorloopt in de gaten en sturen waar nodig bij. De coaches (ondersteund door een 
onderwijsassistent en waar nodige externe experts) helpen de leerling daarnaast 
de leerstof bij te houden. Het doel is dan ook dat de leerling terugstroomt naar 
de toeleverende school en geen achterstand oploopt. De toeleverende school 
is verantwoordelijk voor het aanleveren van school- en leerwerk, toetsen en 
informatie. De leerlingen op Focus verschillen zowel qua leeftijd als niveau en zitten 
gezamenlijk in één groep. 

De ouders en de coach van Focus houden elkaar van belangrijke ontwikkelingen op 
de hoogte. De toeleverende school en Focus houden elkaar ook op de hoogte van 
belangrijke ontwikkelingen van de leerling. Na 5 à 6 weken vindt een tussenevaluatie 
plaats met de leerling, diens ouders en de betrokkenen van Focus en de school. Na 
circa 8 weken zal de leerling in principe gefaseerd en onder begeleiding van zijn/
haar coach van Focus terugstromen naar zijn/haar huidige school. Na 10 à 12 weken 
volgt een eindevaluatie.
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Ziekmelden/afmelden 
Wanneer de leerling ziek is, belt u voor 08.45 uur naar 035 720 0092 en laat u zich doorverbinden 
met Focus. Wij vragen u dit per ziektedag te doen. Indien er (nog) niemand aanwezig is of er niet 
opgenomen wordt, kunt u een e-mail sturen naar het algemene e-mailadres van Focus.  
Afmelden gebeurt ook via bovenstaand telefoonnummer of onderstaand e-mailadres. 

Team Focus 
Het team van Focus bestaat uit de volgende personen:

Egbert Hollander
Coach

e.hollander@volant.nl

Frank Helsloot 
Zorgcoördinator 

f.helsloot@volant.nl

Joyce Janmaat
Coach

j.janmaat@volant.nl

Rick Jongerden
Onderwijsassistent  

r.jongerden@volant.nl

Lilian Buts
Orthopedagoog

l.buts@volant.nl 

Algemeen
Team Focus

rebound@volant.nl 

Focus, een rustige plek waar  
de focus ligt op de ontwikkeling 
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