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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Nog even en dan begint de zomervakantie. 

Graag delen we met jullie een aantal mooie 

prestaties van onze leerlingen. Stuk voor stuk 

momenten waar we trots op zijn!  

 

Team Kennemer Praktijkschool 

GESLAAGDEN ENTREE-OPLEIDING 

In september 2018 zijn we gestart met een 

eigen Entree-opleiding. Dinsdag 18 juni kwam 

het verlossende bericht dat alle dertien 

leerlingen zijn geslaagd. Een topprestatie! 

 

De Entree-opleiding is speciaal voor 

leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben in een veilige en kleine setting. Het is 

een extra kans voor onze leerlingen op een 

erkend diploma. Ze kunnen kiezen uit vier 

richtingen van dienstverlening tot bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

Door de samenwerking met ORGB mag de 

Praktijkschool zelf een Entree-opleiding 

aanbieden. Een belangrijke succesfactor is 

de inzet van coaching door docenten en 

de stagebegeleiding. De leerlingen legden 

het praktijkexamen uiteindelijk af op de 

stageplek, o.a. bij staalbedrijf De Back, 

Block Plaatmateriaal, De ZorgSpecialist, 

Meesters & Juffen en Peuterspeelzaal 

Dribbel. 

 

Alles was nieuw, het vaste rooster, de 

toetsen en examens, de stage met vast 

opdrachten en het praktijkexamen. De 

leerlingen en docenten van de Entree-

opleiding hebben zich enorm ingezet om 

het diploma te behalen, én met succes!  

VOLOP STAGE LOPEN 

In leerjaar 2 lopen onze leerlingen twee 

keer een periode van acht weken een 

oriënterende stage; tussen de herfst- en 

de kerstvakantie en van januari t/m maart. 

Voor hen is dit de eerste kennismaking 

met een stage. Ze werken aan competen-

ties, zoals: op tijd komen, een verzorgd 

uiterlijk en een praatje durven maken. Zo 

heeft Daan zijn eerste stage gewerkt in 

een koffiecorner en zijn tweede stage op 

de markt. 
                                           

https://www.orgb.nl/
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We proberen stages aan te bieden in de vijf 

sectoren Groen, Horeca, Verzorging, Winkel 

en Techniek. Leerlingen mogen ook zelf een 

stageplek zoeken, deze moet dan wel aan 

een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld een 

stage in de omgeving Heemskerk/Beverwijk 

en een stagebegeleider die liever geen direct 

familielid is.  

 

In januari gaan de leerlingen van leerjaar 2 

ook op Bliksemstage. Hierbij nemen ze een 

ochtend een kijkje in een bedrijf in de 

omgeving. 

 

 “Ik heb stage gelopen bij kinderboerderij 
de Baak en vond het leuk om daar te 
werken. Ik heb geleerd om niet te veel 
voer te geven aan de dieren. En ik heb 
ook stage gelopen bij een kinderopvang, 
dat vond ik leuk om te doen. Ik heb 
geleerd om als kinderen zeggen dat ze 
iets willen, dat dat mag.” 

 

VCA-EXAMEN 

Ook dit jaar hebben weer 14 leerlingen 

meegedaan aan het VCA-examen. Dit examen 

wordt steeds belangrijker voor met name 

leerlingen die in de techniek willen werken. 

Bij veel bedrijven en werkplekken is het een 

verplichting om een VCA-certificaat te 

hebben. Het behalen van een VCA-certificaat 

biedt onze leerlingen dus meer kans op een 

baan. Het is echter niet zo makkelijk. De 

examenvragen worden steeds uitgebreider en 

de stof die de leerlingen moeten leren is 

pittig. Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

 
 

omgang met machines, hoe gebruik je 

persoonlijke beschermingsmiddelen, wat 

betekenen welke borden, hoe ga ik om 

met gevaarlijke stoffen, wat staat er in de 

Arbowet enz. Eigenlijk leren de leerlingen 

tijdens de cursus om na te denken over 

hun eigen veiligheid en die van anderen.  

Een goede zaak dus. 

 

De leerlingen die het examen gemaakt 

hebben, zijn al vanaf januari bezig. Ze 

hebben via construction media een online 

cursus gevolgd, waarbij ze korte 

(instructie)filmpjes kijken en hierover 

vragen beantwoorden. Ook hebben de 

leerlingen het VCA-basisveiligheidsboek 

gekregen voor zelfstudie en hebben ze 

vlak voor het examen een week lang twee 

uur per dag klassikaal les gekregen. Ook in 

de klassen werd regelmatig even tijd 

gemaakt voor het beantwoorden van VCA-

vragen en het maken van proefexamens! 
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Alsof alles nog niet moeilijk genoeg was, ging  

tijdens de afname van het examen op 14 juni 

het brandalarm af, hoe toepasselijk. Getraind 

als ze waren, gingen onze leerlingen natuur-

lijk voorop in de evacuatie van het pand. 

Helaas mochten de leerlingen het examen 

daarna niet voortzetten waarop we op 26 juni 

een nieuwe poging hebben gewaagd. 

 

Al met al zijn we ontzettend trots. Maar liefst 

10 van de 14 kandidaten hebben het examen 

voldoende afgerond. Gefeliciteerd! 

PRO/VMBO-KLAS 

In groep 8 krijgen de meeste leerlingen een 

schoolkeuzeadvies. Soms is het nog niet 

helemaal duidelijk of de leerling het beste op 

zijn plek is op het vmbo of bij de Praktijk-

school. Voor die leerlingen bieden wij de 

Pro/vmbo-klas. 

 

Afgelopen jaar zijn 16 leerlingen in deze klas 

gestart. Zij kregen op maandag, donderdag en 

vrijdag les bij de Praktijkschool. Op dinsdag 

en woensdag volgden ze het rooster van het 

vmbo. Dat betekende twee schoolgebouwen, 

twee mentoren, twee kluisjes, activiteiten op 

twee verschillende locaties. En elke dag toch 

even nadenken naar wel gebouw je moet 

fietsen. Het lijkt ingewikkeld, maar de groep 

heeft het uitstekend gedaan. Gaandeweg het 

jaar werd steeds meer duidelijk wat de beste 

plek voor elke leerling zou worden. Na de 

zomervakantie starten negen leerlingen op 

het vmbo, zeven leerlingen gaan verder in 

leerjaar 2 van de Praktijkschool. 

 

BIJZONDERE SAMENWERKING! 

Dit schooljaar kwam zorgaanbieder De 

ZorgSpecialist met een bijzonder stage-

aanbod. Zij waren op zoek naar stagiairs 

die in het laatste jaar van onze Praktijk-

school zaten of die volgend schooljaar 

zouden uitstromen naar arbeid. En 

waarom? Omdat zij deze stagiairs na 

afloop van een goede stage, het hele 

schooljaar, een arbeidscontract wilden 

aanbieden. 

 

Dat klonk enorm goed en zo zijn twee 

leerlingen in september gestart bij De 

ZorgSpecialist! Eén leerling bij het 

Odensehuis, onderdeel van Marquant in 

Heemskerk. Dit is een inloophuis voor 

mensen met dementie en geheugen-

klachten. En één leerling bij Villa Tromp    

in IJmuiden. Dit is een kleinschalige 

woonvorm in het vroegere Gas- en 

Waterleidingbedrijf. 
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De samenwerking verliep van beide kanten 

positief en de leerlingen ontwikkelden zich 

zo goed dat beiden door kunnen bij De 

ZorgSpecialist. De ene leerling opnieuw als 

stagiair, maar dan via het Nova College waar 

zij verder gaat leren en de andere leerling 

blijft op haar vertrouwde stageplek om 

daarna definitief te kunnen gaan werken als 

zij volgend jaar 18 wordt. 

 

En ook komend schooljaar mogen weer twee 

leerlingen starten bij De ZorgSpecialist! 

Doorleren hoeft dus echt niet altijd op een 

Nova College of Horizon College. Wil een 

bedrijf jou namelijk graag als leerling in 

dienst nemen, dan kun je daar vaak ook 

cursussen volgen en certificaten behalen.  

En hoe mooi is het als je twee schooljaren 

met plezier naar je stage bent gegaan en je 

daar kunt blijven om te gaan werken!? Onwijs 

mooi! 

 

 

WISSELING SCHOOLLEIDING 

Roelof Huisman heeft onlangs besloten 

niet door te gaan als directeur van de 

Kennemer Praktijkschool. De bestuurder 

van Stichting Voortgezet Onderwijs 

Kennemerland kijkt samen met de 

teamleiders Ivo Krop, Jeroen Kerstjens en 

Merel Rolink naar een goede taakverdeling.  

De komende tijd neemt Ivo Krop de 

werkzaamheden van Roelof Huisman over. 

Begin van het schooljaar zullen wij jullie 

informeren over de opvolging. 

 

 

Fijne vakantie en tot volgend 

schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         


