
 

 

 

Heemskerk, dinsdag 15 september 2020. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dit jaar kunnen wij helaas geen ouderavond op school organiseren. Met dit document en het filmpje 

wat u zojuist bekeken heeft proberen wij u toch zo goed mogelijk te informeren. In dit document 

staat algemene informatie die voor u van belang is. De mentor van uw zoon/dochter stuurt u als dat 

nodig is nog extra informatie over het leerjaar of de sector. Daarnaast wordt u binnenkort 

uitgenodigd voor een gesprek op school en kunt u uiteraard contact met ons opnemen indien u 

vragen heeft. 

 

Nieuwe schooljaar 

Dit schooljaar starten we in een verbouwde school waar de leslokalen op de 1e etage en de aula 

sfeervolle en uitdagende plekken zijn geworden om te werken en te leren. Ook zijn er zeven nieuwe 

collega’s bijgekomen omdat we zijn gegroeid in het aantal leerlingen. 
 

Samenwerking met ouders 

Wij vinden het als school belangrijk om goed met u samen te werken zodat uw zoon/dochter zo goed 

mogelijk onderwijs kan krijgen. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via 

gesprekken, mail, website, magister en Profijt. We vragen u om contact met de mentor op te nemen 

als u vragen heeft of als er iets is wat wij moeten weten.  

 

Rooster 

Uw zoon/dochter begint elke dag met een dagstart, zoveel mogelijk bij de mentor. Tijdens deze les 

bespreken zij samen de planning voor de komende dag. Daarna begint het studieblok waar de 

leerlingen werken aan de algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Rekenen. Na de pauze 

gaan de leerlingen naar het door henzelf gekozen praktijk, theorie of creatieve vak. Vervolgens is er 

opnieuw pauze waarna de leerlingen naar een workshop gaan. De workshops zijn interactieve lessen 

die de leerling kiest vanuit een leervraag, interesse en afspraken met de mentor. Verder hebben de 

leerlingen lichamelijke opvoeding (LO), mentoruur en het individueel begeleidingsuur. Het rooster is 

voor de leerlingen zichtbaar in magister. Belangrijke roosterwijzigingen worden ook op de website 

gepubliceerd. 

 

Individueel ontwikkelingsplan (IOP) en Profijt 

Iedere leerling stelt samen met de mentor en ouders het eigen IOP vast. Zij voeren samen 

gesprekken over de voortgang en de gekozen leerdoelen. Op basis van de doelen kiest de leerling 

welke lessen en workshops hij/zij volgt in een periode (6-8 weken). Profijt is een digitale omgeving 

waarin de leerling de doelen schrijft en passende trajecten kiest. Een traject bestaat uit een aantal 

lessen bij een vak waarvoor gekozen is. De afgeronde trajecten worden beoordeeld aan de hand van 

bewijzen zoals verslagen en/of foto’s. De succesvol afgeronde trajecten worden aan het eind van 
iedere periode gevierd met een successendag.  

 

 

 



 

 

Bliksemstage 

In het eerste leerjaar is de bliksemstage een onderdeel van het lesprogramma. Tijdens deze stage 

maakt de leerling kennis met verschillende bedrijven. U wordt hier later dit jaar over geïnformeerd.  

 

Schoolafspraken 

Een aantal belangrijke afspraken gaan over ziekmelden en te laat komen. Leerlingen die te laat 

komen melden zich eerst bij de conciërge. De conciërge maakt dan een aantekening en spreekt af dat 

de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur moet melden bij de conciërge. Als een leerling ziek is, 

melden de ouders/verzorgers dit telefonisch tussen 8.00-8.30 uur bij de administratie (0251-226601). 

Dit doet u voor iedere dag dat uw kind ziek is. Loopt uw kind stage? Vergeet dan niet af te melden bij 

de werkgever. Ook stagetijd is namelijk onderwijs- en leertijd. Bij een ziekmelding vragen wij altijd of 

de klachten Covid gerelateerd zijn. Als dat zo is adviseren wij een test te laten doen. Bij een negatieve 

test of 24 uur klachtenvrij kan de leerling weer naar school. Heeft de leerling géén Covid gerelateerde 

klachten kan de leerling ook binnen 24 uur weer naar school. 

 

Onderwijs in coronatijd 

Op dit moment zijn wij weer volledig open. Alle lessen gaan door al kan er wel vaker lesuitval 

voorkomen door mogelijke afwezigheid van docenten. Als uw kind thuis moet blijven dan volgt er 

contact met de mentor en werkt hij/zij aan thuiswerktrajecten in Profijt. Hierover ontvangt u op 

korte termijn meer informatie.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. Ivo Krop 

Directeur Kennemer Praktijkschool 

 

  

 

 

 


