
Speciaal voor leerlingen uit groep 8
Het Kennemer College maakt deel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). 
SVOK wil mensen motiveren het beste uit zichzelf te halen, zodat ze uiteindelijk op een excellente 
wijze hun beroep kunnen uitoefenen en hun capaciteiten volop ontplooien. www.svok.nl

Jan van Kuikweg 12
1965 BB Heemskerk

(0251) 226601
praktijkschool@kennemercollege.nl

www.kennemercollege.nl

Wil je je aanmelden voor het praktijkonderwijs? 
Maak dan een telefonische afspraak!



Leren in de praktijk! Op de praktijkschool kun je ontdekken waar je goed in bent. 
Je kunt bij ons op school terecht wanneer je een advies praktijkonderwijs hebt 
gekregen.
Bij ons kun je voor verschillende praktijkvakken kiezen. Wij laten je op onze school 
heel veel leren door het te doen. Je werkt aan je eigen doelen tijdens de lessen en 
kiest hierbij een passend leertraject uit. Samen met je leermeester en ouders kijk 
je of de doelen zijn behaald of dat het nog beter kan.
Vanaf leerjaar 1 haal je certifi caten die je verzamelt in jouw Examendossier. In de 
bovenbouw ga je veel stagelopen. Aan het eind van de praktijkschool ga je op voor 
het Praktijkonderwijsdiploma. De meeste leerlingen gaan daarna aan het werk.

Praktijkonderwijs (pro)

“ Koken en techniek vind ik leuk,
daar kan ik later ook iets mee doen.”

“ De gesprekken met mijn leermeester
helpen mij echt verder.”

Pro/vmbo
Soms is het voor jou nog niet helemaal duidelijk welk niveau je nu precies hebt 
en wat je mogelijkheden zijn. Lukt basis-niveau bij beroepsgericht, of is de 
praktijkschool beter passend bij jou? Voor deze leerlingen hebben we de pro/vmbo-
klas. In deze klas volg je lessen bij de praktijkschool en bij beroepsgericht. Tijdens 
dit jaar wordt duidelijk welke school het beste bij jou past.

De brugklas 
In de brugklas ga je in de beginperiode rustig wennen aan onze manier van 
werken. Je zit in een kleine groep van 13 tot 15 leerlingen. Bij elke groep hoort een 
leermeester die jou begeleidt. Je gaat met een aantal vakken verder waar je op je 
vorige school al mee bezig was, zoals Nederlands en rekenen. Je hoeft niet meer 
alle vakken te kiezen. In alle lessen ben je met je eigen doelen bezig. Je gaat als 
leerling heel veel dingen leren bij de praktijkvakken (keuken, techniek, verzorging, 
winkel, groen, ckv). Zo ontdek je waar je goed in bent. Ook belangrijk is het leren 
omgaan met andere leerlingen en zelfstandig goede keuzes maken.
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