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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Bijna is het zover! Dan start de 

zomervakantie na een bijzonder 

schooljaar. Een schooljaar waarin we 

zijn begonnen zoals we dat altijd 

doen: bruisend, enthousiast, vol 

plannen en vooral met veel plezier.  

En toen was daar de Coronacrisis 

halverwege dit schooljaar. Het viel 

niet mee! Ineens zaten we met z’n 
allen thuis. Gelukkig mochten we op 1 

juni weer deels met de leerlingen naar 

school komen. Het enthousiasme, de 

plannen en het plezier zijn nooit 

weggeweest. Maar wat waren wij blij 

dat we het bruisende van onze 

leerlingen weer mochten zien en voelen 

in ons schoolgebouw! 

In deze nieuwsbrief delen we graag 

mooie prestaties van leerlingen en 

successen waar we trots op zijn. 

Veel leesplezier! 

 

Team Kennemer Praktijkschool 

 
ZO TROTS ALS EEN PAUW!  

Dat zijn wij vanuit het zorgteam  

op alle leerlingen en ouders!  

Hard gewerkt aan prestaties en 

ontwikkeling.  Dank voor jullie inzet 

en samenwerking! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOERA! GESLAAGD! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 28 kandidaten die opgingen 

voor het Pro-diploma hebben, 

ondanks de stress en spanning, zich 

uitstekend gepresenteerd en zijn 

allemaal geslaagd! De assessoren 

waren onder de indruk van het 

niveau en de presentaties van onze 

leerlingen! Deze kanjers ontvangen 

hun welverdiende diploma: 

 

Wafa    Collin    Thomas   Damien 

   Rick    Yaquina   Mubarak  Ryann 

Kaspar    Dennis   Dave   Owen   

  Bram   Kaleigh   Jeffrey    Dylan 

Jelle   Gijs     Kevin   Jermain 

  Clenn     Thomas   Igro    Melisa 

Jazzley   Merel   Alisya   Kaylee 

 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

IEDER JAAR STAGE LOPEN 

Inderdaad, dat staat er echt: ieder 

schooljaar stage lopen. 

En ieder schooljaar komt uw 

zoon/dochter steeds een beetje 

dichter bij het kúnnen werken bij 

een werkgever. 

 

 



 

 

 

 

 

In leerjaar 1 gaat uw zoon/dochter een 

bedrijf bezoeken en dit doen wij samen 

met organisatie JINC. Kijken hoe het 

er in een echt bedrijf aan toe gaat. 

 

In leerjaar 2 gaat uw zoon/dochter een 

snuffelstage doen bij 2 verschillende 

bedrijven. Waarom 2? Om een goede 

sectorkeuze te maken voor in de 

bovenbouw, want de ene stage is soms 

leuker dan de andere. 

                    

 

 

In leerjaar 3 gaat uw zoon/dochter een 

echte, hele dag stage lopen bij een 

bedrijf voor het hele schooljaar. 

Misschien zelfs wel 2 dagen in de loop 

van dat jaar. Daar leert uw 

zoon/dochter de basisvaardigheden: het 

op tijd komen, inzet tonen, de 

opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren, 

leren vragen te stellen en beleefd te 

zijn.  

 

In leerjaar 4 en 5 zijn het 2 tot soms 

wel 4 dagen stage en dan echt in de 

sector en bij een soort bedrijf waar 

uw zoon/dochter graag later zou willen 

werken. Het kan zomaar zijn dat het 

bedrijf de stagiair in dienst wil 

nemen en dan gaan wij samen met de 

gemeente kijken hoe wij dit gaan 

aanpakken. 

 

 

   

 

Dit is in het héél kort hoe de 

stages gaan op onze school. Stages 

zijn heel serieus voor de toekomst 

en wij nemen de toekomst van uw 

zoon/dochter heel serieus. 

 

Als u eens wist bij de supermarkt, 

bouwmarkt, garagebedrijf, kapper, 

restaurant en winkel welke 

medewerkers er van onze school 

komen?! Nou, dan bleef u zwaaien, 

want dat zijn er meer dan u nu kunt 

bedenken!  

 

TOPPERS BIJ TECHNIEK METAAL 

Clenn en Dylan zijn allebei 

geslaagd voor MAG Lassen niveau 1. 

Wat een prachtige prestatie. Van 

harte gefeliciteerd mannen! 

 

 

 

EN DAN ONZE ENTREE-STUDENTEN 

Wat is het een bijzonder jaar 

geweest! 

Vol goede moed is de klas begonnen 

in september 2019 met de interne 

MBO1-opleiding. Iedereen had een 

stageplek voor 3 dagen in de week 

en 2 dagen in de week waren de 

leerlingen op school. 

 

In november kreeg de klas een 

nieuwe mentor. Dat was natuurlijk  



 

 

 

even wennen, maar het ging al gauw 

hartstikke goed. Er is hard gewerkt 

dit jaar! Stagelopen, verslagen 

schrijven, Nederlands, rekenen, 

burgerschap, en vele andere 

werkzaamheden hebben de leerlingen 

verricht. Af en toe vond de les ook 

buiten school plaats. Zo heeft de klas 

een stad gebouwd in de raadzaal van 

het gemeentehuis, een ochtendje 

gesport in de sportschool en een lesje 

heerlijk ‘geslapen’ op de yoga-mat bij 
een echte yoga-school. Ook de bowling-

uitjes waren hele leuke momenten!  

 

Toen kwam de Corona en moesten de 

leerlingen opeens zelfstandig vanuit 

huis gaan werken. Dat was niet altijd 

makkelijk, maar het is goed gegaan! 

Via de computer en telefoon hebben de 

leerlingen zich samen met de docenten 

voorbereid op het examen. Supergoed 

gedaan! 

En in mei waren daar eindelijk de 

examens. 

 

Inmiddels mogen we de volgende 

leerlingen van harte feliciteren met 

hun Entree-diploma: Kayleigh, Devin, 

Jarno, Nick, Jessey, Miechel, Louise, 

Daniel, Mark, Anthony, Farzin, 

Weronika, Meryem. 

 

Aya, Aya en Aimy zijn nog druk bezig 

met het afronden van hun stage. 

Hopelijk mogen ook zij nog voor de 

zomervakantie hun diploma in ontvangst 

nemen. 

 

Wij wensen jullie heel veel succes en 

veel plezier met alles wat op jullie 

pad zal komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOI WERK BIJ TECHNIEK HOUT 

Yuna heeft de afgelopen weken hard 

gewerkt aan een mooi hondenhok voor 

haar hond Boef. Zie hieronder het 

eindresultaat. Wat heb je dat goed 

gedaan Yuna. En wat is Boef blij 

met zijn nieuwe huisje. 

 

 

 

VCA EXAMEN 

 

Ook dit jaar doen er weer 17 

leerlingen mee aan het VCA-examen. 

Het VCA-examen wordt steeds 

belangrijker voor met name 

leerlingen die in de techniek 

willen werken. Bij steeds meer 

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 behalen van het 

VCA-examen is echter niet zo 

makkelijk.  Examenvragen worden 

steeds uitgebreider en de stof die  



 

 

 

 

de leerlingen moeten leren is pittig.   

De leerlingen die het examen gaan 

maken zijn al langere tijd thuis bezig 

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. 

 

Ook hebben de leerlingen het VCA 

basisveiligheid boek gekregen voor 

zelfstudie en hebben ze de afgelopen 

weken 5 dagen lang twee uur per dag 

klassikaal les gekregen.  Daarna 

volgden nog 2 dagen met proefexamens. 

 

Ze hebben via Construction media een 

online cursus gevolgd waarbij ze 

korte(instructie)filmpjes kijken en 

hierover vragen beantwoorden. 

 

Eigenlijk wordt de leerlingen tijdens 

de cursus geleerd om na te denken over 

hun eigen veiligheid en die van 

anderen. Een goede zaak dus! 

 

Inmiddels kunnen wij u vertellen dat 

de volgende leerlingen hun certificaat 

hebben behaald:  

Mick, Quinten, Colin, Yordy, Tim, 

Venn, Jordan, Rick en Rick. 

 

hartelijk gefeliciteerd!! 

 

KUNSTWERKEN VOOR IN DE AULA  

De afgelopen paar jaar zijn er al heel 

wat verbouwingen en veranderingen 

geweest binnen onze school. Lokalen 

zijn anders ingedeeld, de techniek 

ruimtes zijn verbouwd en ook de aula 

staat op het lijstje om aangepast te 

gaan worden.  

 

Vanuit de architect is er dan ook het 

leuke idee gekomen om de grote, 

dragende pilaar in de aula te  

 

 

 

versieren met tekeningen van 

leerlingen. Er is daarom  een 

opdracht uitgeschreven waar de 

leerlingen mee aan de slag konden 

gaan. 

 

 

 

Dit mochten ze alleen doen met een 

potlood en een zwarte stift. De 

ideeën varieerde van vogels, 

vlinders, vliegtuigen naar fantasie 

dieren, sterrenbeelden en raketten 

die in de lucht vliegen. 

 

Een paar voorbeelden van gemaakte 

kunstwerken zijn: 

 

 

    

 

 

Er zijn nog veel meer tekeningen 

verzonnen en gemaakt door de 

leerlingen. Deze worden allemaal 

verzameld en door de architect  

 

Ze konden een 

prachtige tekening 

maken met het thema 

“Als je omhoog 
kijkt in de lucht 

dan zie ik...……". 
Meerdere leerlingen 

hebben zelfstandig 

of tijdens een CKV 

les hard gewerkt, 

om hun ideeën van 

wat je in de lucht 

kan zien, uit te 

werken. 

 



 

 

 

 

omgezet in een soort stickers voor op 

de pilaar.  

Het uiteindelijke resultaat is nu nog 

een verrassing maar één ding weten we 

wel zeker, het wordt een echte pilaar 

voor en door de leerlingen. Onze 

school wordt weer een kunstwerk 

rijker. 

 

VERBOUWING AULA EN 1E ETAGE 

 

Na meer dan 12 jaar is het tijd om de 

aula en 1e verdieping van onze school 

op te gaan knappen. 

De aula krijgt een nieuwe warme 

uitstraling met veel verschillende 

zitplekken. Met de tips en wensen van 

de leerlingen heeft de architect ook 

een plan gemaakt voor alle meubels. 

Als alles op tijd klaar is staan er na 

de zomervakantie tribunes, zitblokken, 

sta tafels, zitjes en lekkere banken 

voor de leerlingen. De aula wordt een 

echt plein met twee huisjes en de 

gezonde schoolcatering. 

 

 

Op de 1e etage worden de lokalen 

opnieuw geschilderd en komen er extra 

wanden zodat we meer lokalen kunnen 

gebruiken.  

Op het “eiland” komt een boekentuin 
waar leerlingen boeken kunnen lenen en 

lezen. Onder een afdakje komen bankjes 

waardoor een rustige lees plek 

ontstaat. 

Omdat stage een belangrijk onderdeel 

is van ons onderwijs komt er een  

 

 

 

stagehuis dat centraal staat in de 

school. Het is moderne glazen kas 

naast de boekentuin. een zichtbare 

werkplek naast de boekentuin.  

De grote witte kolom in de aula is 

straks een groot kunstwerk met 

allemaal tekeningen van onze 

leerlingen. 

 

DE SCHOOL GAAT VOLLEDIG OPEN ! 

Het was even wachten op de woorden 

van de minister president, maar nu 

weten we het zeker. Na de 

zomervakantie mogen we weer alle 

leerlingen de hele dag les geven.  

 

Wat zijn we blij dat we volgens ons 

plan A mogen starten. 

Plan B ligt klaar voor het geval er 

toch een golf van het virus 

oplaait. Dit is een zeer verbeterde 

versie van hoe we de afgelopen tijd 

hebben les gegeven. Maar voor nu 

kijken we uit naar een mooie nieuwe 

start waarbij iedereen 

tegelijkertijd in ons gebouw kan 

zijn voor de lessen. 

 

En met deze gedachten willen wij 

alle leerlingen, ouders en iedereen 

die betrokken is bij onze school 

een hele fijne zomervakantie 

toewensen! Geniet ervan en tot 

maandag 17 augustus! 

 

 


