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Met de pilot 'Check in- check out' biedt het Bornego College een veilige en neutrale plek aan 
leerlingen die binnen het schoolsysteem stagneren of vastlopen met een sterke uiting in 
gedrag.  ( gedrag is situationeel, relationeel en subjectief) Daarbij worden 3 uitgangspunten 
gehanteerd:  

1. De Check in- check out biedt de leerling een veilige (sub) groep  
2. De leerling wordt gezien en geaccepteerd  
3. Worden wie je bent!  

Voor de leerling die op grond van gedrag en of onderwijsbehoefte (aandacht en/of 
informatieverwerking) gebruik maken van deze faciliteit betekent de Check in – check out 
dat hen een veilige en rustige werkplek met deskundige begeleiding wordt geboden.  
De Check in – check out is zichtbaar en zonder drempels toegankelijk voor leerlingen, 
coaches en docenten op basis van signalering, vraag, advies en toegankelijke interventies.  
Voor een kleine specifieke groep leerlingen die meer dan gemiddeld behoefte hebben aan 
maatwerk en relatie wordt het aanbod aangepast aan een langere structurele tijd binnen de 
Check in – check out. Deze ondersteuning richt zich op het ontwikkelen van zelfreflectie, het 
ontwikkelen van leer- en planningsvaardigheden, het ontwikkelen van het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en regie en het bieden van een rustige ruimte (met de mogelijkheid 
tot een gesprek met een volwassene die kan bijdragen aan het herstellen van de blokkade) 
om vervolgens de draad weer op te pakken.   
Voor coaches en het docententeam is het regiecentrum binnen de check in- check out de 
plaats voor het vragen van ondersteuning door middel van pedagogisch en ortho-didactisch 
advies. Deze adviezen zijn gericht op het, door de leerling, blijven deelnemen aan het 
primaire proces.   
Samenvattend is de Check in- check out er als een fysieke werk- rustplek voor leerlingen die 
op basis van hun onderwijsbehoefte kortdurend of structureel in overleg met leerling en 
ouders een plek krijgen. Daarnaast is de Check in- check out er als regiecentrum voor 
ondersteuning voor iedere leerling, coach, vakdocent en ouder.   
De pilot wordt door middel van een rapportage op drie momenten geëvalueerd; 1 november 
2019, 1 maart 2020 en 1 juni 2020.  
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